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Arkeologisk förundersökning etapp 1 och 2, Stockholm läns museum, Rapport 2011:2 och 
2012:2. 
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Inledande geoteknisk utredning - Sjätte stadsdelen. Bjerking 2018-05-31. 
PM Bergprovtagning, Arsenikprovtagning sjätte stadsdelen. Bjerking, 2018-05-30. 
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Dagvattenutredning, Arlandastad sjätte stadsdelen, Bjerking, 2020-11-12. 

Gator, vatten och avlopp 
Arlandastad, Förprojektering gata och VA, stadsdel 6, VAP, 2020-11-12. 
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PM-Sammanställning av trafikfrågor för 4-6 stadsdelen, Ramböll, 2016-03-07. 
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Trafik-PM, Detaljplan för sjätte stadsdelen inom Arlanda stad, VAP, 2020-11-12. 
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Riskutredning för detaljplan, Arlanda stad – sjätte stadsdelen. Briab, 2018-08-03. 
Arlandastad – Sjätte stadsdelen, ökad BTA, Briab, 2019-03-11. 
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partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). SLB-analys, 2019-06-19. 
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Planens syfte och huvuddrag 

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva en fortsatt utbyggnad av Arlandastad med kontor, 
industri, hotell mm 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 en hållbar stadsdel med urbana kvaliteter som kompletterar 
centrala regionkärnan för lokalisering av verksamheter. Avsikten är att i planområdet samla 
verksamheter med inriktning på möten med fokus på utbildning, marknad, forskning och 
utveckling. Områdets täthet avses vara hög för att ge underlag för kollektivtrafik och nå en 
hög effektivitet i markanvändningen. 

Viktiga förutsättningar 
Planområdets strategiska läge vid entrén till Sigtuna, regionen och Sverige ställer krav på 
gestaltningen av fronterna mot Arlandainfarten och Arlandabanan men också på samspelet 
mellan byggnadskvarter och öppna ytor inom stadsdelen. Området är en del av den 
regionala stadskärnan trots att läget innan det byggts ut kan upplevas som perifert. Det 
innebär att stadsdelen behöver ha en hög kvalitet på stadsmiljön och rymma en 
identitetsskapande arkitektur. Resandet med gång, cykel och kollektivtrafik behöver också 
ges bästa möjliga förutsättningar . 

Detaljplanen behöver vara flexibel eftersom det inte är klart vilka verksamheter som 
kommer att etableras i stadsdelen eller vilken typ av bebyggelsestruktur som de genererar. 
Fler frågor som är av särskild vikt och betydelse i planarbetet är att risk- och 
säkerhetsfrågorna är viktiga med hänsyn till närheten till Arlanda flygplats. Vidare är 
dagvattenfrågorna viktiga för att säkerställa vattenstatusen i recipienterna och därmed en 
god vattenkvalitet i Östersjön. 

Faktorer utanför planområdet som kan komma att påverka hur och när den framtida 
infrastrukturen i närområdet byggs ut: 

• Utveckling av huvudvägnät och stomnät för kollektivtrafik nordost om 
planområdet i enlighet med översiktsplanen. 

• Kollektivtrafiken behöver utvecklas och gång- och cykelnätet behöver kompletteras. 
• Arlandabanan kan behöva kompletteras med två nya spår och eventuellt få en ny 

station öster alternativt sydost om planområdet.  
• En eventuell förlängning av Roslagsbanan till Arlanda kan komma att påverka hur 

bebyggelsestrukturen utvecklas norr och öster om planområdet.  
• Visst bebyggelsetryck finns väster om planområdet (Cargo City).  

Detaljplanen har utformats så att den inte hindrar de ovan nämnda förändringarna. 
Slutsatser av den pågående gemensamma trafikanalysen för den regionala stadskärnan kan 
komma att klargöra förutsättningar och strategier samt medföra justeringar av planförslaget 
efter samrådet. 

Ny tunnel med gata och gång- och cykelväg under E4 inom stadsdel fyra beräknas vara 
färdigställd när planen för stadsdel sex vinner laga kraft.  

Beslut om planbesked fattades 2017-01-23 och planen följer därför plan- och bygglagens 
(2010:900) lydelse vid det tillfället. 



   
Dnr BTN PLAN.2016.1085 6 (57) Arlandastad sjätte stadsdelen 2020-12-15 

 

Planens huvuddrag 
Planen medger i större delen av området bebyggelse för industri, idrotts- och 
sportanläggningar samt med vissa begränsningar av ytorna även kontor, centrumändamål 
och handel. Centrumfunktioner tillåts i hela det centrala kvarteret invid torget och 
kollektivtrafiknoden. Centrumfunktioner tillåts också i bottenvåningarna i en stor del av 
planområdet. I ett område i sydväst som har ökad risk för flyghaverier medges endast 
testanläggning för fordonsindustrin samt industri och tekniska anläggningar med låg 
persontäthet.  

Byggrätten rymmer en eller flera högre byggnader som landmärken, vilka annonserar sig 
mot infarten till Arlanda i en uppbruten struktur innanför en park med dagvattenspeglar. 
Exploateringsgraden är högst i den norra och centrala delen, invid kollektivtrafiknoden och 
det tänkbara läget för pendeltågsstation utanför planområdet.  

Detaljplanen medger en total byggrätt på 500 000 m2 BTA. Byggrätten är anpassad till 
kapaciteten hos gatunätet och till rimliga antaganden om parkering, resealstring och 
kollektivtrafikandel. Vidare är byggrätten anpassad till vad omgivande vägnät med vissa 
kompletteringar åtgärder utanför planområdet när planen är fullt utbyggd bedömts klara 
under genomförandetiden. Utbyggnadstiden förväntas vara avsevärt längre än planens 
genomförandetid (se vidare i avsnittet Bebyggelse). 

Fyra övergripande gestaltningsprinciper har formulerats för gestaltningen av planens 
struktur och stadsrum. Principerna är ett kondensat av riktlinjerna i översiktsplanen och 
Airport City Stockholms stadsbyggnadsstrategi. Den ambitionsnivå som både kommun och 
markägare är överens om när det gäller stadsdelens gestaltning har beskrivits och illustrerats 
i en bilaga till planbeskrivningen vilken sammanfattas nedan (se vidare i avsnittet Stadsmiljö 
och gestaltning). 

Gator, stråk och naturområden avgränsar storkvarter. Planen är medvetet utformad med 
stor flexibilitet när det gäller både markanvändning och bebyggelsestruktur inom 
storkvarteren. Kvarteren kan delas upp i mindre kvarter efter behov och utifrån vad som 
efterfrågas efter hand. 

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, väg E4.65 och väg 273 (fortsättningen gemensamt benämnda väg E4.65). 
Planen innehåller en ny gång- och cykelväg mot norr, väster om väg E4.65, till det 
befintliga gång- och cykelstråket mellan Märsta och Arlanda utmed Fraktvägen, norr om 
väg 905. 

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 hög standard på utformning och skötsel. Läget för 
tillfarten till norra delen av stadsdel fem låses i planen (se vidare avsnittet Gator, trafik och 
mobilitet).  

I strukturen skapas tydliga gränser mellan bebyggelse och natur. Naturen och det bebyggda 
tillåts stå i kontrast till varandra men med varsamma möten. Grönstrukturen, med 
dagvattenpark i väster, stadsdelspark i norra delen och naturområde i öster, blir 
sammanhängande genom två gröna mångfunktionella stråk (se vidare avsnittet Parker och 
grönområden). 
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Tillåtna totalhöjder är satta med hänsyn tagen till gällande krav på hinderfrihet kring 
Arlanda flygplats, (se vidare i avsnittet Risker och störningar).  

Gatuhöjder och bestämmelser om markhöjder är satta så att allt dagvatten från de 
bebyggda kvarteren ska avledas norrut via dagvattenparken (se vidare i avsnittet Dagvatten). 

 

 
Strukturplan som visar möjlig kvartersstruktur och grönområden. 
Lindroos Arkitektur, Urban Minds 
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken (MB) 
Förvaltningen bedömer att förslaget innebär god hushållning i enlighet med 2 kap 2 § i 
plan- och bygglagen (PBL) samt att inga intressen enligt 3 och 4 kap i MB skadas påtagligt. 
Vidare bedömer förvaltningen att planförslaget följer 2 kap 10 § PBL, inklusive 
miljökvalitetsnormerna (MKN) enligt 5 kap MB. 

Riksintressen 

Totalförsvaret  
Hela planområdet ligger inom riksintresse för totalförsvaret, både inom s k stoppområde 
för höga objekt och inom influensområde för väderradar. Detta har påverkat vad som kan 
tillåtas uppföras inom området och medfört särskilda regleringar vid planläggning, gällande 
exempelvis höjd på byggnader och anläggningar.  

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

Kommunikationer  
Området ligger i ett strategiskt kommunikationsnav och påverkas av många riksintressen 
för kommunikationer. I vissa fall medför även närheten till dessa kommunikationer att 
risker och säkerhet måste beaktas. (Se avsnittet om risker).  

Följande riksintressen för kommunikationer är aktuella: 

• Riksintresse Arlanda flygplats (3 kap MB)  
• Arlandabanan, Skavstaby – Arlanda central (3 kap MB)  
• Väg E4 och väg 273/E4.65 (3 kap MB)  

 

 
Norra delen av planområdet omfattas av riksintresset för Arlanda flygplats.  
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Vatten  
Hela planområdet ligger utanför tillrinningsområdet och skyddszoner för riksintresset 
Norrvattens reservvattentäkter i Stockholmsåsen (3 kap MB). Se vidare i avsnittet om 
konsekvenser. 
 

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

Miljökvalitetsnormer 
Planen bedöms följa gällande miljökvalitetsnormer. Se vidare i avsnittet Konsekvenser. 
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Plandata 

Planområdets läge och areal 
 

 
Planområdets läge 
 

Planområdets avgränsning 

Planområdet ligger mitt emellan Märsta och Arlanda, ca 3 km öster om Märsta centrum 
mellan väg E4.65, infartsvägen till Arlanda flygplats, och Arlandabanan. Avståndet till 
flygplatsen är ca 3 km. Planområdet upptar en yta av ca 62 hektar.  

Bebyggelseområdet begränsas i väster av väg E4.65, i öster av Arlandabanan och i söder av 
detaljplanen för femte stadsdelen av Arlandastad. Planområdet omfattar också 
Halmsjövägens anslutning till väg 893 öster om Arlandabanan och en GC-väg väster om 
väg E4.65 upp till Fraktvägen. 

Markägoförhållanden 
Nästan hela planområdet utgörs av fastigheten Norslunda 50:1 som ägs av Arlandastad Öst 
AB. Ett par små områden invid väg E4.65 utgör delar av fastigheten Arlanda 3:1, som ägs 
av Swedavia.  

Det finns ingen kommunalt ägd mark inom planområdet.  

Angränsande fastigheter som kan komma att beröras framgår nedan. 

Angränsande fastigheter  Ägare 
Arlanda 3:1   Swedavia 
Åsbyhus 1:18   Trafikverket 
Norrsunda-Söderby 7:1  Trafikverket 
Norrsunda-Söderby 50:1  Enskilda 
Mårby 2:7   Enskilda 
Starrmossen 1:4 och 2.1  Enskilda 
Ärlinghundra häradssamfällighet S1 

Markavvattningsföretaget Söderby, Broby och Brostocken som berörts av planområdet har 
upphört genom beslut i Nacka tingsrätt 2020-02-04. Markavvattningsföretaget Starrmossen 
och Lindskrog med flera är beläget öster om planområdet och berörs inte av planen. 

Planförfarande  
Detaljplanen genomförs med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2014-05-15, anges 
grunddragen för kommunens långsiktiga och övergripande planering. I översiktsplan 2014 
anges att den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta ska:  

• Utvecklas mot en bebyggelsestruktur med mer funktionsblandad, tät och 
stadsmässig karaktär.  

• Planeras för att kollektivtrafikens förutsättningar ska förbättras genom tydliga 
strategiska stråk. Detta bl a genom ett strategiskt stråk mellan Märsta – Arlandastad 
– Arlanda flygplats med särskilda punkter för koppling till annan kollektivtrafik. 

För närområdet till den nu aktuella detaljplanen redovisas översiktligt:  

• Att området ska planläggas för verksamheter.  
• Ett utrymme för stomnät för kollektivtrafik.  
• Ett spårreservat för Arlandabanan.  
• Två kollektivtrafiknoder, varav en i anslutning till planområdet. 
• Att läget för ny station på Arlandabanan ska utredas som strategiskt viktig 

knutpunkt för kollektivtrafiken och stadsutvecklingen i området.  

Enligt riktlinjerna i ÖP 2014 ska en fördjupning av översiktsplanen för den regionala 
stadskärnan tas fram.  

Detaljplaneförslaget följer översiktsplanen. Nya spår för Arlandabanan och ny station kan 
byggas omedelbart öster om planområdet. 

Pågående linjestudier av möjlig förlängning av Roslagsbanan från Arlanda till Märsta station 
(Trivector 2020-02-04) berör inte planområdet direkt, men kan komma att påverka den 
framtida infrastrukturen nordost om planområdet. 

 
Utdrag ur översiktsplanens plankarta, med planområdet markerat med röd oval.  
V - verksamhetsområde,  
Röd streckad linje - planerat stomnät för kollektivtrafik,  
Röd skraffering – utredningsområde för Roslagsbanan,  
Blå punkt – kollektivtrafiknod 
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Fördjupad översiktsplan för Arlandaområdet 2006 

 
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanens plankarta med planområdet markerat med röd oval. 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Arlandastad från 2006 är bekräftad i 
kommunens aktuella översiktsplan. FÖP:en har tagits fram för att förtydliga 
planeringsförutsättningar för områdets utveckling och för hur riksintresset Stockholm-
Arlanda flygplats ska säkerställas. Syftet är vidare att knyta samman verksamhetsområdets 
olika delar med Märsta tätort. 

För delområdet som den nu aktuella detaljplanens bebyggelseområde utgör en del av anges 
att:  

• Exploatering ska dra nytta av områdets exponerade läge.  
• Möjligheten till framtida kollektivtrafikstråk och station på Arlandabanan ska 

beaktas.  

Detaljplanen följer FÖP:en, men med en något annorlunda struktur samt medger en högre 
exploatering. Detta för att effektivare utnyttja marken och för att få bättre underlag för 
kollektivtrafik. 
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Mellankommunala och regionala intressen - RUFS 
I RUFS 2050, antagen av landstingsfullmäktige i juni 2018, anges Arlanda-Märsta som 
regional stadskärna. Planområdet ingår i sin helhet i det område som regionala stadskärnan 
omfattar. 

Stadsbyggnadsstrategi resp. Kollektivtrafikstrategi för Airport City Stockholm 
En stadsbyggnadsstrategi och en strategi för kollektivtrafiken har tagits fram 2013 av 
Airport City Stockholm (ett gemensamt bolag för intressenterna i den regionala 
stadskärnan Arlanda-Märsta). Strategierna innehåller bland annat principer för hur Arlanda-
Märstaområdets värden och potential ska hanteras och hur en attraktiv stadsmiljö ska 
uppnås och för hur området ska försörjas med kollektivtrafik. 

Detaljplaner 
För sydligaste delen av planområdet gäller DP 312 för ”Femte stadsdelen inom 
Arlandastad”, lagakraftvunnen 2018-01-16. 

Den gällande planen för femte stadsdelen föreslås ändrad så att en 
gemensamhetsanläggning för gata flyttas till ett strukturellt och terrängmässigt lämpligare, 
nordligare läge. Berörda områden har samma ägare. 

 

Förslag till ändring 
markerat med rött; 
gu-området i plangräns 
ersätts med nytt gu-område i 
ett strukturellt och 
terrängmässigt lämpligare 
läge. 

  

 

Gällande detaljplan där 
område som föreslås ändras 
är markerat med rött. 
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Markavvattningsföretag 
Torrläggningsföretaget Söderby, Broby och Brostocken har upphört.  
Markavvattningsföretaget Starrmossen och Lindskrog är beläget öster om planområdet och 
berör inte planen.  

Miljöbedömning 
Ett genomförande av detaljplanen har av kommunen bedömts kunna medföra betydande 
miljöpåverkan enligt PBL 4 kap 34 §, varför en miljöbedömning ska genomföras och 
dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Motiven för denna bedömning är 
risken för påverkan på vattentäkt, totalförsvaret och människors hälsa och miljö samt 
MKN för vatten, luft och buller och risker och störningar som området utsätts för från 
flygtrafiken. Vidare noteras att planområdet får tas i anspråk för industriändamål vilket är 
ett projekt som omfattas av PBL 4 kap 34 § andra stycket, punkt 1 och att området är stort 
och har hög exploatering. 

Länsstyrelsen anser att de frågor som lyfts fram i kommunens bedömning av betydande 
påverkan är väsentliga och att de behöver hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen. Utöver 
de av kommunen redovisade aspekterna anser Länsstyrelsen att även ytterligare aspekter 
som lyfts i yttrandet gällande risk och säkerhet, grundvatten, miljökonsekvensnormer för 
vatten och vattenverksamhet samt naturvärden och luftkvalitet kan antas innebära en 
betydande miljöpåverkan och att det bör finnas en öppenhet för att fler aspekter än de 
uppräknade kan framkomma efterhand och få betydelse för miljöbedömningen.  

Länsstyrelsen framhåller också att planens påverkan på spridningssamband och 
fornlämningar ska behandlas samt påpekar att för ett område omkring Nybygget ”kan det 
komma att krävas en kompletterande arkeologisk utredning inom torpmiljön”. 

Den parallellt med samrådsförslaget genomförda miljöbedömningen dokumenteras i 
konsekvensbeskrivningen vilken sammanfattas i avsnittet Miljökonsekvenser nedan.  
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Förutsättningar och förändringar 

Stadsmiljö och gestaltning 
Regionplanen, liksom kommunens översiktsplan, betonar sambandet mellan Märsta och 
flygplatsen. I den fördjupande översiktsplanen anges att Arlandaområdet ska utvecklas till 
en stadsdel med hög status och egen identitet, en stadsdel som är representativ för de 
företag och de personer som arbetar inom den. Särskild betydelse får gestaltningen då 
stadsdelen också utgör entré till Sigtuna kommun, till Stockholmsregionen och för många 
även till Sverige. Om väg E4.65 uttrycks att den ”bör signalera det unikt nordiska, dvs. 
både den välvårdade skogen/marken och en samtida högtstående byggnadskonst”. 
 
I stadsbyggnadsstrategin för Airport City Stockholm anges principer för utvecklingen inom 
flygplatsstaden. Enligt stadsbyggnadsstrategin är visionen ”att skapa en modern 
flygplatsstad, med en levande stadskärna och attraktiva arbetsområden, som med sitt läge 
vid flygplatsen, järnvägen och motorvägen mellan Stockholm och Uppsala har exceptionell 
tillgänglighet till regionen, Sverige och världen.” 

Den ambitionsnivå som både kommun och markägare är överens om när det gäller 
stadsdelens gestaltning har beskrivits och illustrerats i en bilaga till planbeskrivningen. Både 
kommunen och fastighetsägaren har höga kvalitetsambitioner men vill samtidigt värna om 
en flexibel detaljplan. Genom att tidigt klargöra parternas gemensamma ambitioner ökar 
möjligheten att säkerställa kvalitéerna vid genomförandet. Bilagan är en del av 
planbeskrivningen men utformad som en egen handling för att den ska kunna användas 
separat. 

Fyra övergripande gestaltningsprinciper har formulerats för gestaltningen av planens 
struktur och stadsrum. Principerna är ett kondensat av översiktsplanens och 
stadsbyggnadsstrategins riktlinjer.  

• Tydligt och sammanhängande - Sjätte stadsdelen ska utgöra en sammanhållen 
flygplatsstad med tydliga områdesentréer och definierade gränser mot omgivningen. 
Stadsdelens struktur ska erbjuda god orienterbarhet med ett sammankopplat 
gatunät, tydligt avgränsade park- och naturområden och bebyggelse som signalerar 
knutpunkter och noder.  

• Kontrastrikt och karaktärsskapande - I sjätte stadsdelen får kontraster verka i 
det stora och i det lilla, där grönska och stadsstruktur gestaltas med tydliga in- och 
utsidor. Det unikt nordiska ger stadsdelen en stark identitet med den framträdande 
välvårdade marken och skogen tillsammans med en högklassig samtida arkitektur 
och byggnadskonst.  

• Levande, tryggt och trivsamt - Sjätte stadsdelens struktur ska medge flexibilitet 
och frihet för att främja kreativitet och utveckling. Strukturen ska ge förutsättningar 
för en levande stadsmiljö där stråk och platser med goda vistelsevärden och 
variationsrik utformning ger liv åt stadsdelens gemensamma miljöer över dygnet.  

• Hälsosamt och hållbart - Sjätte stadsdelen ska erbjuda ett resilient ramverk för 
framtiden, en struktur som främjar hälsosam livsstil och hållbara val. Stadsdelen ska 
bli en grön destination och en plats där hälsa, hållbarhet och miljö står i fokus.  

Principerna har varit styrande för strukturens gestaltning – för hur gator, platser och 
bebyggelse föreslås utformas i relation till varandra och omgivningen. I gestaltningsbilagan 
till planbeskrivningen konkretiseras principerna i form av kompletterande anvisningar och 
motiveringar. Den innehåller också inspirerande exempel.   
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Bebyggelseområden 

Strukturens gestaltning 
Detaljplaneområdet är tydligt avgränsat från det omgivande landskapet av Arlandabanan 
och väg E4.65. I strukturen föreslås ett sammanhängande gatunät som länkar ihop 
stadsdelen och ansluter till omgivningen. Platsens topografi bevaras inom valda delar av 
detaljplaneområdet där naturområden sparas. 

I strukturen skapas tydliga gränser mellan stadsstruktur och natur. Naturen och det 
bebyggda tillåts stå i kontrast till varandra men med varsamma möten. Tillgången på natur 
tillsammans med grönska i gaturum och på torg främjar en hälsosam livsstil.  

 
Illustrationsplan. Lindroos Arkitektur, Urban Minds. 

I stadsfronten mot väg E4.65 varvas tydliga bebyggelsefronter med bevarad grönska i form 
av större vegetationsvolymer. Här skapas ett karaktärsfullt och kontrastrikt möte mellan 
bebyggelse och grönska i mötet med omgivningen. Markparkeringar ska inte exponera sig 
mot omgivningen. 
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För att uppnå ett effektivt markutnyttjande föreslås en högre exploatering vid noder och 
knutpunkter. Likaså föreslås en högre exploatering i bebyggelsefronten mot väg E4.65 och 
mot järnvägen. 

Byggnader 
Inom planområdet finns i norra delen idag ett område med utställning av småhus och 
längre söderut ett ödetorp med uthus. Småhusutställningen har nu tidsbegränsat bygglov. 
Planen medger att utställningen kan permanentas eller flyttas till annan plats inom 
planområdet. 

Illustrationsplanen visar typologier för hur bebyggelsen kan komma att utformas: 

   

Hus i park. Kvartersstad. Kvartersstora byggnader. 
 

Bebyggelsetyperna kan blandas… 

   
… i liten skala, med flera i samma skala och ha blandade funktioner. 

 
Planen styr endast i begränsad utsträckning vilka funktioner som ska ligga var. Inte heller 
styr planen bebyggelsetyp.  Bebyggelsetypen styrs delvis av funktionen; verkstäder och 
idrottsanläggningar blir ofta stora, låga byggnader med mörka ytor i mitten, medan kontor 
och hotell blir smalare med fler dagsljusbelysta ytor. 

En viktig konsekvens av planens flexibla reglering av bebyggelsetyper är att hela 
planområdet kan komma att byggas med ”hus i park”, med ”kvartersstad” eller med 
”kvartersstora byggnader”.  
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Bestämmelserna om byggnaders användning ger stor frihet men betonar läget av närheten 
till trafiknoden genom att där medge högre exploatering och centrumfunktioner. De tar 
hänsyn till större risk för flyghaverier i planens västra del genom lägre exploatering och 
enbart användning för industri och idrott. 

Planen medger en total byggrätt på 500 000 m2 BTA exklusive garageanläggningar/p-däck. 
Omfattning motiveras av att området är en del av den regionala stadskärnan som enligt 
översiktsplanens riktlinjer ska utvecklas mot en bebyggelsestruktur med mer 
funktionsblandad, tät och stadsmässig karaktär. Vidare innebär tätheten goda 
förutsättningar för hållbara och urbana kvaliteter, kollektivtrafik och en god effektivitet i 
markanvändningen. Området behöver också planeras i ett sammanhang, bland annat för att 
klara dagvattenhanteringen.  

Flexibiliteten i användningen motiveras av att planen ska medge de önskade verksamheter 
som efterfrågar det attraktiva läget, att skapa en planreserv med generösa byggrätter för 
större projekt och att planen förväntas byggas ut under lång tid. Attraktionen i området 
förväntas främst bygga på närheten till flygplatsen och dess kommunikationsnoder, men 
också på att stadsmiljön görs attraktiv. Läget kan förväntas locka verksamheter med både 
nationell och internationell anknytning. 

Bestämmelser om totalhöjd motiveras av inflygningsvägarna till flygplatsen och om 
exploateringsgrad av betoning av de centrala delarna och sammanlagt för hela planen av 
vad trafiksystemet antas klara av. 

Bestämmelserna om placering och utformning motiveras av syftet att få en attraktiv 
stadsmiljö och en sammanhållen nordisk karaktär. 

Bestämmelserna om byggteknik och skydd motiveras av säkerhetsskäl. 

Kompletterande anvisningar, motiveringar och exemplifieringar ges i gestaltningsbilagan. 

Skyltning 
För att skapa en tydlig och samtidigt samordnad skyltning som stärker upplevelsen av hela 
området är det viktigt med en enande strategi för hur skyltning sker.  

Kompletterande anvisningar, motiveringar och exemplifieringar ges i gestaltningsbilagan. 

Mark och vegetation 
Bestämmelserna om att parkering inte får anordnas nära gator och natur motiveras av 
stadsbildsskäl. 

Bestämmelserna om lutning och fördröjningsvolym motiveras av att de samverkar till en 
hållbar dagvattenhantering.  

Kompletterande anvisningar, motiveringar och exemplifieringar ges i gestaltningsbilagan. 

Höjder  
Byggnadshöjderna begränsas, som i femte stadsdelen, enbart till vad som krävs på grund av 
närheten till flygplatsen. Planen tillåter därmed som mest ca 15 våningar i östra delen och 
ca 8 i den västra. Planens bestämmelser och anvisningar syftar till att åstadkomma en 
kvartersstad med stadskvaliteter. Höga byggnader bör bara komma till som enstaka 
identitetsskapande landmärken och för att markera centrum. 

Torg 
Planen föreskriver ett torg, Skandinaviska torget, i kvarteret för centrumändamål invid 
trafiknoden vid norra busshållplatsen. 
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Exempel på hur detta kan utformas för att också klara dagvattenhantering och grönt 
samband visas i gestaltningsbilagan. 

Tillgänglighet, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder 
Utformning av och belysning på allmänna platser ska vara sådan att de blir trygga. Gång- 
och cykelvägar ska med fördel förläggas så att de syns från byggnader för att bidra till en 
ökad trygghet. 

Allmänna platser ska utformas så att de blir tillgängliga för rörelsehindrade. Tillgängligheten 
inom kvartersmark bedöms vid bygglovgivningen.  

Gator, trafik och mobilitet 

Gator 
Inom planområdet finns idag Halmsjövägen som löper genom hela området i sydvästlig-
nordostlig riktning. Från vägen finns tillfarter till ödetorpet och till småhusutställningen i 
norra planområdet. I övrigt finns enbart små skogsvägar.  

Huvudgata och tre angivna lokalgator samt kollektivtrafikreservat. 
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I planen redovisas en genomgående huvudgata (Halmsjövägen i delvis något förskjuten 
sträckning i södra delen). Gatan är områdets tillfart från det omgivande vägnätet. Gatan 
ansluter i norr över befintlig bro över järnvägen till väg 893. Öster om bron föreslås gatan 
breddas och rustas upp. Denna del av planen får kort genomförandetid för att inte hindra 
framtida genomförande av t ex den vägstruktur som redovisas i FÖP:en. Planen vägområde 
ger utrymme för att Halmsjövägen byggs om så att den befintliga bron över järnvägen kan 
kompletteras och i framtiden byggas ut enligt den fördjupade översiktsplanen. 

Utformningen av huvudgatans sektion har fyra utgångspunkter:  

• Hög tillgänglighet för gående och cyklister. Gående ska kunna röra sig på båda 
sidor av gatan. Cyklister ges eget utrymme på en dubbelriktad cykelbana på gatans 
ena sida. 

• Möjliggör för en stadsliknande struktur med dubbelsidig trädrad/allé, 
omhändertagande av dagvatten, hållplatser och viss parkering samt med placering 
av byggnader i huvudsak i gräns mot gata.  

• Utrymme för busstrafik och eventuell framtida spårbunden kollektivtrafik 
integrerad i körbana.  

• Utgöra en del av områdets grönstruktur. 

Antalet utfarter mot huvudgatan begränsas genom bestämmelse för att öka 
trafiksäkerheten.  

I huvudgatan ska beredas plats för vatten, avlopp, dagvatten, el, tele, fiber och värme samt 
för ny förläggning av vattenförsörjningen till flygplatsen och för nedgrävd kraftledning, se 
sektion i avsnittet Teknisk försörjning. 

Planen låser läget för tre lokalgator, gemensamhetsanläggningar, i västra delen av 
planområdet. Den södra av dessa, g1, utgör ny infart till planområdet för femte stadsdelen 
Den mellersta, T2, är också reservat för ett framtida kollektivstråk enligt översiktsplanen. 
Denna har höjdsatts så att körbanan från en bro över väg E4.65 kan anslutas och en bredd 
som tillåter att spårtrafik kan anläggas. Den norra, T1, för att nå det nordligaste delarna av 
planområdet och är samordnad med grönstrukturen och GC-nätet. Tänkt kompletterande 
lokalgatunät illustreras, men låses inte i planen eftersom det inte behövs för områdets 
funktion eller infrastruktur och eftersom stor flexibilitet eftersträvas. Lokalgator i övrigt 
avses också kunna bli gemensamhetsanläggningar. 

Planen innehåller reservat för att Trafikverket ska kunna bredda E4.65 med ett körfält, T5, 
och bygga ut järnvägen till fyra spår, T3.  

Tänkta sektioner för de olika gatutyperna redovisas i gestaltningsbilagan. Sektionerna är 
utformade med syfte att möjliggöra gatuparkering. 

Mobilitet och trafik 
Planområdet är en del av den regionala stadskärnan Arlanda Märsta. Regionala stadskärnor 
ska utgöra attraktiva platser som kan avlasta Stockholms centrum, motverka att bostäder 
och verksamheter sprids ut och ge bra tillgänglighet genom god kollektivtrafik och 
infrastruktur.  

Detaljplaneområdets externa läge tillsammans med kraftiga väg- och spårbarriärer ger stora 
utmaningar när det gäller att skapa tillgänglighet och attraktivitet i lösningar för gång/cykel- 
samt kollektivresande. För att motverka de problem som uppstår vid hög bilanvändning 
och skapa ökad hållbarhet i resandet kommer det att krävas stora ansträngningar för att 
möjliggöra val av alternativa färdmedel i den fortsatta planeringen av området. 
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Två PM tagits fram som underlag för planen ur trafik och mobilitetssynpunkt, dels PM 
Trafik (VAP 201112) och dels PM Mobilitet (Ramböll 201112). 

Målbild 

I arbetet med trafikfrågor har några aspekter fått särskild prioritet. Nedanstående punkter 
utgör några av de övergripande målen i stadsbyggnadsstrategin för Airport city med särskild 
koppling till trafikfrågor som beaktas i planen. 

• Hållbarhet - målet är en flygplatsstad som bidrar till hållbar tillväxt, där flygplatsens 
kärnverksamhet säkerhetsställs och stadsutvecklingen kan ske kontinuerligt och 
långsiktigt. 

• Tillgänglighet - I Airport City Stockholm ska det finnas ett effektivt, tryggt och 
bekvämt transportsystem med fokus på gående, cykel och kollektivtrafik samt 
angöring och parkering vid flygplatsen. Ett effektivt kollektivtrafikstråk knyter ihop 
de centrala delarna av staden. 

Gång- och cykeltrafik 
Det saknas utbyggda gång- och 
cykelvägar inom planområdet för 
närvarande. Inom Fjärde stadsdelen finns 
ett cykelvägnät redan utbyggt och inom 
Femte stadsdelen finns ett cykelvägnät 
planerat. Med stöd av den kommande 
vägtunneln under E4 för Halmsjövägen 
kan därför cykeltrafik från alla tre 
stadsdelar få en koppling mot Sigtuna 
kommuns befintliga cykelvägssystem 
som ansluter i västra delen av 
Arlandastad. I den norra delen av 
planområdet saknas för närvarande en 
cykelvägskoppling mot det regionala 
cykelstråket utmed Fraktvägen, 

Inom stadsdelen planeras för ett 
sammanhängande gång- och cykelvägnät 
med god standard. Planområdet ansluts 
till angränsande områden och planerat 

huvudvägnät för gång- och cykeltrafik. I 
söder, från femte stadsdelen, kommer 
gång- och cykelbanor längs huvudgatan. 

När tunneln under E4 i stadsdel fyra färdigställts kommer det att finnas en god GC-
förbindelse från planområdet genom de södra delarna av den regionala stadskärnan till 
Märsta centrum.  

Mot nordväst föreslås en ny GC-väg som allmän plats, från Halmsjövägen, via 
dagvattenparken och gångtunneln under E4.65, över väg 905 till befintlig GC-väg utmed 
Fraktvägen. Detta skapar dels en gen GC-förbindelse mot Arlanda och dels en genare GC-
förbindelse mot Märsta station och Märsta centrum.  

För att säkerställa genomförandet av GC-vägen anger planen tre T-områden; T6 
konfirmerar befintlig tunnel under allmänna vägen E4.65, T7 för att möjliggöra en GC-bro 
över allmänna vägen 905 samt T8 för att konfirmera rätten i gällande detaljplan att bygga 
underjordisk bangård som del av Cargo City.  

Övergripande GC-nät ur FÖP, sid 42 
Streckat: Framtida huvudstråk 
R  b f l  GC  
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Struktur för områdets gångtrafik cykeltrafik och kollektivtrafik.  
Karta ur PM Mobilitet av Ramböll. 

I norr skulle, när områdena och infrastrukturen där byggts ut enligt översiktsplanen, en 
GC-koppling kunna byggas öster ut över järnvägen till ett övergripande GC-stråk som 
redovisas i FÖPen. Detta stråk skulle skapa ytterligare en koppling mot flygplatsen.  
 
Detaljplanen är utformad så att det ska bli en naturlig gång- och cykelväg mellan 
centrumområdet och befintlig tunnel under väg E4.65. Tunneln kan nyttjas för framtida 
busshållplats vid väg E4.65. 

Kollektivtrafik 
Det planerade planområdet är inte anslutet till någon kollektivtrafik i dagsläget och det 
föreligger heller inte något större behov av detta i dag. Framtida markanvändning inom 
planområdet kommer dock att alstra stor efterfrågan på resor av olika slag och därför är 
framtagande av attraktiva kollektivtrafikkopplingar för det nya området är en prioriterad 
aspekt. I kommunens översiktliga planer och framtagna kollektivtrafikstrategier anges att 
kollektivtrafikförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Märsta – Arlandaområdets 
utveckling till en välfungerande regional stadskärna.  
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Kollektivtrafiken förväntas byggas ut enligt kommunens översiktsplan. Den innehåller tre 
huvudlinjer mellan Märsta station och Arlanda, varav två direkt berör planområdet. Dessa 
två ingår också Arlanda citys strategi för kollektivtrafiken (se kartor nedan). 

Den nordliga huvudlinjen, direkt mellan Märsta och flygplatsen, är utbyggd och trafikeras 
idag. 

Den sydliga linjen, från Märsta via Arlandastad till flygplatsen, kan byggas ut i etapper. Den 
är nu trafikerad mellan Märsta och Eurostop. Så snart tunneln under E4 i stadsdel fyra är 
klar, vilket den beräknas vara då denna detaljplan vinner laga kraft, kan linjen i modifierad 
form etableras. Förhandlingar pågår också om att upprätta en lokal 
kollektivtrafikförbindelse mellan flygplatsen och befintliga hotell, bl a Eurostop, och 
Scandivian XPO. 

  
Kollektivtrafik (röda linjer) enligt 
kommunens översiktsplan 2014 

Linjer för kollektivtrafik enligt Kollektivtrafikstrategi Arlanda 
city 2013 

 
Den mellersta huvudlinjen kan komma att byggas ut i framtiden.  

I närområdet till den nu aktuella detaljplanen är fyra kollektivtrafikfrågor aktuella:  

1. Huvudgatan genom området ska dimensionerats för stadsbusstrafik. Planen för 
femte stadsdelen förutsätter att en hållplats anordnas i anslutning till gränsen mellan 
femte och sjätte stadsdelen. 

2. Huvudgatan ska inrymma körfält med utrymme för integrerad spårbunden trafik.  
3. Översiktsplanens reservat för öst-västlig kollektivtrafik igenom planområdet 

behöver beaktas.  
4. Närheten till den anvisade trafiknoden i anslutning till bron bör beaktas. 

Huvudgatan har dimensionerats enligt ovan, pkt 1 o 2.  
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Ett reservat hålls öppet för den översiktsplanens mellersta huvudlinje, över väg E4.65 (och 
över E4), ovan, pkt 3. Förbindelsen kan ansluta till gatunätet i markplan eller fortsätta på 
pelare.  

Planen visar centrumfunktioner vid noden och har 
avgränsats så att den inte omöjliggör att ny 
pendeltågsstation anläggs öster om planens norra 
del, pkt 4.  

Dagvattenparken, N3, har gjorts smalare söder om 
tunneln under väg E4.65 för att möjliggöra en 
eventuell framtida busshållplats på vägen. 

I området öster om huvudgatan kan temporärt 
behövas en vändplats för större stadsbussar. 
Mindre bussar med besökare från Arlanda 
förutsätts kunna vända i lokalgatunätet eller i 
bebyggelsekvarteren.  

Inom detaljplanen har det möjliggjorts för kollektivtrafik i de relationer som redovisas i 
ÖP. Det har dock inte studerats möjligheter för kollektivtrafikkörfält längs med 
Halmsjövägen, något som pekas ut som ett framtida behov i kollektivtrafikstrategin för 
Airport City Stockholm. 

Trafiknoden vid bron - pendeltågsstation 

Tidigare utredningar har angett två möjliga nya stationslägen på Arlandabanan. 
Kommunens översiktsplan anger trafiknod i båda lägena. Det ena invid fjärde stadsdelen, 
det andra norr om bron i sjätte stadsdelen.  

I PM Trafik har i en översiktlig studie som tagit hänsyn till järnvägens lutningar, visat att en 
station i det norra läget bör ligga med centrum i höjd med eller söder om den befintliga 
bron. Studien visar också att en eventuell framtida station kan läggas öster om 
planområdet. Den aktuella detaljplanen hindrar inte tillkomsten av en station, tvärtom 
skulle en station i detta läge förstärka områdets attraktivitet och öka betydelsen av dess 
centrumfunktioner. 

Vid den succesiva utbyggnaden av planområdet får sannolikheten för att stationen kommer 
till i detta läge bedömas så att den ökade tillgängligheten i de närliggande områdena kan 
tillvaratas. 

Fordonstrafik 
Det aktuella planområdet är omgivet av kraftiga transportstråk då Arlandabanan passerar 
utmed plangränsens östra sida och E4 med infarten mot Arlanda (väg E4.65/273) passerar 
utmed den västra sidan. Utöver dessa stråk finns länsväg 273, 893 och 905 i anslutning till 
området. 

Genomförda trafikanalyser visar hur det övergripande regionala vägnätet påverkas av 
detaljplanen. Detta är en mycket komplex fråga att utreda. Det pågår planering inom många 
olika projekt i den regionala kärnan Märsta/Arlanda, där utvecklingen av 
Arlandastadområdet är ett av dessa projekt. Det pågår dessutom studier av olika 
infrastrukturåtgärder som Roslagsbanans koppling mot Arlanda, utbyggd övrig 
spårkapacitet, förstärkningar av E4 mm. Vidare är frågan om eventuell flytt av Bromma 
flygplats en aspekt som tillsammans med många andra kommer att påverka 
transportsystemet till Arlandaområdet på ett betydande sätt mot 2040. 
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Detaljplanens trafikanalyser tydliggör att omgivande lokalvägnät, med angiven 
utbyggnadstakt för Arlandastadområdet, kommer att klara tillgängligheten mot 2040 utan 
större ombyggnader. 

Detaljplanen ger möjlighet att utveckla stora byggnadsytor för olika verksamheter. 
Tillsammans med utvecklingen i övriga stadsdelar i området kommer detta att alstra stora 
trafikmängder. Utvecklingen av området har mot bakgrund av storleken och antalet 
byggrätter en fyrtioårig horisont.  

Regleringarna av markanvändningen som finns i planen syftar till att begränsa antalet 
alstrade fordonsrörelser till maximalt 20 000 per dygn när Sjätte stadsdelen är fullt utbyggd. 
Vid den nivån visar kapacitetsstudier att lokalvägnätet har acceptabel framkomlighet och 
anslutande vägnät kan klara kapaciteten med stöd av ombyggnad vid några anslutande 
korsningar.  

Planeringen för fjärde och femte stadsdelarna har utgått ifrån antaganden om 
bebyggelsetäthet, trafikalstring och utbyggnadsordning enligt FÖP:en. Analyserna i PM 
Trafik bekräftar att trafiken på huvudgatans södra del kan bli i samma storleksordning som 
FÖP:en angav för 2030, medan trafiken i gatans norra del vid fullt utbyggt område 
beräknas bli något högre, drygt 20 000 fd/VMD.  

Denna trafikmängd kan klaras av den tvåfältiga huvudgatan men riskerar att medföra en del 
köbildningar inom området och därmed sannolikt medföra dels en spridning av trafiken i 
tid och dels en ökning kollektivtrafikandelen. Med antagen kollektivtrafikandel och 
utbyggnadstakt kan förstärkningar i det omgivande vägnätet komma att behövas efter 2040, 
dvs efter planens genomförandetid. 

 
Antagna trafikmängder 2030 ur FÖP, sid 39 
 

Kapacitetsstudierna av omkringliggande anslutningar till det allmänna vägnätet visar att 
befintliga korsningar klarar kapaciteten mot 2040. Vid helt utbyggd exploatering i området 
mot 2060 kommer korsningarna på väg 273, 893 och 903 att behöva förstärkas för att 
hantera den tillkommande trafiken från detaljplanen för Sjätte stadsdelen och övriga 
stadsdelar, förutsatt att inte den fördjupade översiktsplanens trafiksystem byggs ut.  
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Detaljplanen medger en tätare bebyggelse än vad som angavs i FÖP:en. En tät, stadsmässig 
bebyggelse är önskvärd för att skapa en livaktig stadsmiljö inom den regionala stadskärnan. 
Hög täthet ökar i sig möjlighet till hög turtäthet i kollektivtrafiken och kan påverka val av 
läge för en eventuell framtida station och värdet av att bygga ut kollektivtrafikreservatet. 
Hög täthet utnyttjar marken effektivare, men kräver också dyrare parkeringslösningar, 
vilket dämpar biltrafiken om kostnaderna för parkeringen får slå igenom. 

Parkering 
Uppskattat behov av parkering har analyserats i PM Trafik. Området bedöms inledningsvis 
vara svårt att kollektivtrafikförsörja men i takt med att tätheten ökar i området så kommer 
andelen biltrafik att sjunka då mer kraftfull kollektivtrafik har kunnat byggas ut. En hög 
bilandel är oönskad men innebär inledningsvis inte så stora konsekvenser så länge tätheten 
är låg i området och det finns plats för markparkeringar samt outnyttjad kapacitet i 
vägnätet. 

Beräkningen av parkeringsbehov (ca 9 000 platser) för planområdet bygger på en 
konventionell skattning av behovet utifrån en antagen kollektivtrafikandel i resandet till 
området. 

Vid en tät exploatering finns ett behov att öka kollektivtrafikandelen för att minska trängsel 
i vägsystemet och prissättning på parkeringsfunktionen i området kan då bli ett effektivt 
verktyg. 

Cykelparkeringar behöver anläggas med väderskydd och stöldsäkra funktioner i attraktiva 
lägen nära entréer och vid kollektivtrafikens hållplatser/stationer. Cykelparkeringar behöver 
också ges en särskilt lättillgänglig placering, till exempel i mobilitetshubbar samt i anslutning 
till busshållplatser och till byggnadernas entréer. 

Fastighetsägaren ansvarar för att på kvartersmark ordna parkering för anställda, kunder och 
besökare. Planen tillåter, och i de flesta fall förutsätter, att parkeringar anordnas i 
parkeringshus. Viss kantstensparkering är möjlig. Utöver detta får inga markparkeringar för 
bilar anordnas inom 10 meter från huvudgatan (GATA), från områden med 
bestämmelserna T1-2 eller N1-3. Mot övriga gator bör bilparkeringar också undvikas och 
istället förläggas inne i kvarteren. 

Parkeringar bör förläggas och regleras så att resande med cykel och med kollektivtrafik blir 
attraktivt. Markparkering för funktionshindrade och tillfällig angöring sker som 
kantstensparkering eller fickor på trottoar. Parkeringsytor bör om möjligt samutnyttjas av 
olika verksamheter. 

För att öka kollektivtrafikandelen och motverka att alltför stora ytor används för 
uppställning av fordon ska parkeringen anpassas till graden av exploatering. Eftersom 
området ska byggas ut under många år är det viktigt att anpassa utbyggnaden av 
parkeringsanläggningar efter behoven. Det kan ske genom att parkeringshusen görs så 
flexibla att våningar kan byggas på efterhand behoven växer. 

I ett inledande skede, innan kollektivtrafiken byggts fullt ut, behövs flera parkeringsplatser 
för bilar. Dessa kan anordnas som temporära markparkeringar på mark som sedan kan 
bebyggas i takt med att kollektivtrafiken byggs ut och erforderlig bilparkering anordnats i 
parkeringshus. Motivet till bestämmelser om parkeringar mot E4.65, naturområden, gator 
och omgivande infrastruktur är att inte exponera markparkeringar mot dessa delar av 
strukturen.  
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Motiven för bestämmelsen att högsta exploateringsgrad i bruttoarea ovan mark inom 
egenskapsgräns inte omfattar garageanläggningar/p-däck är att uppmuntra till att bygga 
parkeringsanläggningar som är en del av attraktiv stadsmiljö genom att vara flexibla, 
yteffektiva och underlätta samnyttjande. Detta motiverar även bestämmelsen att 
markparkering för motorfordonstrafik inte får anordnas på mer än 25% av 
användningsområdets areal.  

Planens bestämmelser är medvetet utformade för att inte medge bygga anläggningar för 
långtidsparkering till Arlanda. Avsikten är att endast parkering för områdets behov ska 
medges och att den totala omfattningen ska utgå från de parkeringstal som redovisas i PM 
Trafik.  

Samlad bedömning trafik och mobilitet 
Planområdet kommer i tidigt skede att anslutas till befintligt gång- och cykelvägnät. 
Planområdet behöver då också få rimligt täta bussförbindelser med Märsta och med 
Arlanda flygplats. Samtidigt bör fler åtgärder vidtas för att nå en hög nivå på 
kollektivtrafikförsörjningen och minska framtida bilberoende, se katalog över möjliga 
åtgärder i PM Mobilitet.  

Med antagen markanvändning, kollektivtrafikandel och antaget bilutnyttjande blir 
trafikmängderna ungefär desamma som i FÖP, trots högre exploatering. Den trafik som 
alstras i Arlandastad, inklusive sjätte stadsdelen, kan klaras med åtgärder i vägnätet norr om 
planområdet. Åtgärderna i vägsystemet bedöms behövas först efter planens 
genomförandetid även om utbyggnadstakten ökar till nästan den dubbla. 

En övergripande analys har påbörjats över hur de framtida kommunikationssystemen mot 
Arlandaområdet mest effektiv kan utformas och nyttjas. Denna analys är partsgemensam 
med deltagande av kommunen, huvudmän för flygplats, kollektivtrafik, statlig väghållare 
samt större exploatörer. Den förväntas vara klar så att dess resultat ska hinna redovisas, 
och eventuella ändringar göras, inför granskningen av detaljplaneförslaget. 

Parker och grönområden 
Planområdet utgörs till största delen av skogsmark. Förslaget är att i strukturen skapa 
tydliga gränser mellan bebyggelse och natur. Naturen och det bebyggda tillåts stå i kontrast 
till varandra men med varsamma möten. Grönstrukturen, med dagvattenpark i väster, 
stadsdelspark i norra delen och naturområde i öster, blir sammanhängande genom två 
gröna mångfunktionella stråk. Det norra innehåller dagvattenanläggning samt gång- och 
cykelväg, det södra lokalgata med reservat för kollektivtrafik. Också huvudgatans 
trädplantering ingår i grönstrukturen. 

De större grönområdena i planområdet; dagvattenparken, N3, stadsdelsparken, N2, och 
naturområdet, N1, är kvartersmark för att kunna få en god samordning med bebyggelsen. 
Samordning kan ske genom att all mark har samma ägare och avser både mötet mellan 
bebyggelsen och naturen/parken och den framtida skötseln.  

Bestämmelser finns i planen om att grönområdena varken får inhägnas eller användas för 
parkering. Byggnader får inte uppföras inom dagvattenparken, N2, eller naturområdet, N1. 
För naturområdet, N1, gäller vidare att naturskogskaraktären ska bevaras samt att 
marknivån inte får ändras. Bestämmelserna motiveras att områdenas värden i olika grad ska 
bevaras. 

Dagvattenparken, N3, ger plats för dammar av tillräcklig storlek för att klara 
dagvattenhanteringen. Enligt gestaltningskonceptet skisseras en utformning i form av ett 
rekreationsstråk med ett växelspel mellan olika typer av dammar och dungar av träd. 
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Träden kan utformas som ett nordiskt arboretum. Dammarna har gjorts smala och 
långsträckta för att inte vara attraktiva för fågellivet. Gestaltningskonceptet avses utvecklas 
i fortsatt arbete tillsammans med Sigtuna Vatten och Renhållning.  

Stadsdelsparken, N2, ligger nära centrumanläggningarna och ett övergripande GC-stråk, 
vilket motiverat att planen medger att mindre servicebyggnader ska kunna uppföras. Inom 
området finns nu en gammal lada som eventuellt kan sparas. För att skydda skogsbrynen 
har dessa undantagits från bebyggelse. Parken är gemensam för hela planområdet. 

 
Grönstruktur 
 

Naturområdet, N1, används redan nu i viss utsträckning för rekreation på allemansrättslig 
grund. Tanken är att det ska kunna kompletteras med motionsspår, utegym m.m. för 
stadsdelens gemensamma nytta när kraftledningen tas bort. Området innehåller en 
värdefull sumpskog.  

Parkering tillåts inte i något av grönområdena. Alla N-områdena utgör rekreationsytor 
gemensamma för hela planområdet och blir en motvikt mot den täta exploateringen inom 
byggnadskvarteren. De kan ses som en utvidgning av tomterna. Främst dagvattenparken, 
men också de två andra blir verksamheternas gemensamma ansikte mot omgivningen. 
Kompletterande anvisningar, motiveringar och exemplifieringar ges i gestaltningsbilagan. 
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Vattenområden 

Strandskydd 
Diket utmed vägen kan enligt generalstabskartan från 1867 tolkas som att det ursprungligen 
var en bäck. Det skall då enligt mark- och miljööverdomstolen dom P3980-18 betraktas 
som vattenområden som omfattas av det generella strandskyddet på 100 m. Även diket 
söder om småhusutställningen kan ursprungligen ha varit en bäck (se kartor på nästa sida). 

   
Ur Generalstabskartan 1867 Häradskartan 

1901--06  
Topografiska kartan 

 
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. 

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 strandskyddet är att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtliv, såväl på land som i vatten. 

Strandskyddet ska upphävas när planen vinner laga kraft. 
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Särskilda skäl 

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. Utbyggnaden har påbörjats i nyligen fastställda detaljplaner. De 
angivna skälen 4, 5 och 6 kan därmed anses uppfyllda. 

Syfte - allmänhetens friluftsliv 
Genomförande av planen ökar tillgängligheten för allmänheten inom de områden där 
dikena ska finnas kvar genom att de ingår i parkområden med GC-vägar. 

Syfte - bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv 
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 planeras så att det kan fungera 
som ett spridningsstråk också för groddjur 

Ett effektivt utnyttjande av tillgängligt område för stadsbebyggelse får anses väga tyngre än 
de strandskyddsintressen som eventuellt inte fullt ut tillgodoses. Strandskyddet upphävs 
också inom naturmarksområdet för att förenkla anläggande av dagvattenparken med 
tillhörande anläggningar. Vattenrättsliga tillstånd kommer att sökas utifrån gällande 
lagstiftning om den aktuella åtgärden så kräver. 

Dagvattenpark 
En dagvattenpark skall anläggas. Detta kommer att ske genom omgrävning och breddning 
av befintligt dike. Vattenytan i parken avses uppgå till ca 0,5 ha. Anläggandet är enligt MB 
11 kap, 3§ att anse som vattenverksamhet, då åtgärden medför arbete i vattenområde och 
syftar till att ändra dess djup och läge. 

Enligt 19 § i Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter gäller anmälningsplikt istället 
för tillståndsplikt för ”1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte 
överstiger 5 hektar” och ”7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som 
uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till 
markavvattning”. Avsikten är att med stöd av förordningen anmäla planerade åtgärder till 
länsstyrelsen. 

Natur och kultur  

Mark och vegetation 
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. Terrängen är i vissa delar av 
planområdet kuperad (se karta nedan).  

I planområdets norra del är marken utpekad som jordbruksmark av klass ’Medelförhållande i 
länet’. Jordbruksmarken är lokaliserad kring Nybygget och den befintliga gårdsbebyggelsen 
som finns i norra delen av planområdet. Jordbruksmarken är av liten omfattning och 
uppdelad på flera små enheter, ligger nära en starkt trafikerad väg och långt från 
brukningscentrum. Marken används inte längre för jordbruk. Marken i övrigt är kuperad 
och till stor del skogbevuxen. 
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Planområdet omges 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. Det finns 
inga skyddade naturområden (t.ex. naturreservat, ESKO-områden) i direkt anslutning till 
planområdet. Detta gör att områdets betydelse som biologisk spridningskorridor och 
kärnområde är liten. 

 
Terrängskuggningen visar att planområdet är relativt kuperat i vissa delar där ingen  
bebyggelse idag finns. Bildkälla: Sigtunakartan, 2017-11-14 
 
Naturvårdsverket har sammanställt områden som är extra värdefulla för sina skogliga 
värden. I denna finns inga objekt med höga naturvärden eller nyckelbiotoper inom 
planområdet. 

I en genomförd naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2018-09-05, har några områden 
bedömts ha påtagligt eller visst naturvärde. De med påtagligt naturvärde har i planförslaget 
i huvudsak lämnats obebyggda. Det har också ett område med visst naturvärde, medan 
övriga med visst naturvärde ersätts eller bebyggs. 

Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, har objekt 1 talldominerad barrblandskog och 
objekt 2 sumpskog.  

Sex landobjekt med visst naturvärde (klass 4) påträffats, objekt 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Samtliga 
naturvärdesobjekt i naturvärdesklass 4 bedöms ha visst biotopvärde och obetydligt 
artvärde. Också diket i västra delen av planen, objekt 9, har bedömts ha visst biotopvärde 
och obetydligt artvärde.  
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Karta över funna naturvärdesobjekt inom undersökningsområdet. Orangemarkerade områden anger naturvärdesklass 
3, påtagligt naturvärde, och gulmarkerade områden anger naturvärdesklass 4, visst naturvärde. Röd heldragen linje 
markerar undersökningsområde.  Karta: Ekologigruppen 
 
Större delen av skogen i objekt 1 avses behållas som naturmark i planen, liksom objekt 4 
(hårt gallrad ungskog med inslag av asp) och 8 (åkerholme), medan objekt 3 och 7 
försvinner vid exploateringen. Objekt 2 sumpskog kan lämnas orörd. Naturvärdena i objekt 
6 och 9 ska beaktas när området utefter vägen omformas som dagvattenpark. 
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Fornlämningar och byggnadsminnen 
I Arlandaområdet finns ett stort antal fornlämningar. I samband med utbyggnaden av 
Arlanda flygplats, Arlandastad och Arlandabanan har flera fornlämningar undersökts i 
närområdet. Fynden utgörs i huvudsak av boplatser från sten- och bronsålder. Rester av 
stenhägnader samt enstaka gravar från brons- och järnålder har påträffats. 

 
Fornlämningar i och kring planområdet. Bildkälla: Riksantikvarieämbetets webbkarta, Fornsök,  
2018-01-05, 2020-06-22. Bearbetning med markeringar (rött och siffror) av Urban Minds.  
 
Lämningar inom planområdet: 
1. RAÄ Husby-Ärlinghundra 3:1 - Gammal häradsväg enligt karta 1763. Uppmärksammad 
vid arkeologisk utgrävning 2002. Vägen är fortfarande i bruk, pålagd och dikad. Ej 
byråmässigt beslutad. Antikvarisk bedömning – Övrig kulturhistorisk lämning. 
2. RAÄ Husby-Ärlinghundra 188:1 - Torplämning. Byggnadsgrund och stenröjda ytor. 
Bevakningsärende, ej byråmässigt beslutad. Antikvarisk bedömning – Bevakningsobjekt. 
4. RAÄ Husby-Ärlinghundra 134:1 - Fyndplats där skafthålsyxor påträffats. Vid arkeologisk 
utgrävning 2005 inom fyndplatsens område påträffades inget av intresse. Ej byråmässigt 
beslutad. Antikvarisk bedömning – Övrig kulturhistorisk lämning. 
5. RAÄ Husby-Ärlinghundra 138:1 - Torplämningar, 2 st husgrunder och 1 st källargrund. 
Undersökt och borttaget. Antikvarisk bedömning – Övrig kulturhistorisk lämning.  
6. RAÄ Husby-Ärlinghundra 138:2 - Tillhör ovan.  
7. RAÄ Husby-Ärlinghundra 137:1 - Gränsmarkering. Delundersökt. Antikvarisk 
bedömning – Övrig kulturhistorisk lämning.  
8. RAÄ Norrsunda 258 - Fyndplats för keramik vid undersökning 2008 och 2011. 
Välbevarad, delundersökt, ej byråmässigt klassad. Antikvarisk bedömning - Övrig 
kulturhistorisk lämning.  
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15. RAÄ-nummer:Husby-Ärlinghundra 185:1 – Fossil åker och boplats 
16. (vid anslutningen av Holmsjövägen mot väg 893) RAÄ-nummer: Norrsunda 209:1 - 
Grav- och boplatsområde, okänd utsträckning. 

RAÄ Norrsunda 258 ligger vid gränsen till planen för femte stadsdelen inom ett område 
som nu föreslås vara naturmark. Länsstyrelsen har påpekat att om åtgärder planeras vid 
Nybygget som innebär att området ska bebyggas med andra byggnader/markåtgärder kan 
det komma att krävas en kompletterande arkeologisk utredning inom torpmiljön. Själva 
torpet utgör inte lagskyddad fornlämning, men äldre lämningar ex. från stenålder kan finnas 
i området. Åtgärder vid anslutningen av Holmsjövägen mot väg 893 kan komma att kräva 
kompletterande undersökningar. 

Inom området finns en ödegård (torp) med en bostadsbyggnad och ett par uthus. Samtliga 
är i dåligt skick. Planen hindrar inte att rusta någon eller några av dessa för att ge den nya 
bebyggelsen en historisk anknytning. Rustad byggnad kan ligga kvar eller flyttas till 
intilliggande parkområdet omkring kullen. 

Markens beskaffenhet 

Geotekniska förhållanden 
Enligt översiktlig jordartskartering av SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består 
marken av de jordarter som syns i bild nedan. I norra delen av området dominerar 
Postglacial lera och finlera (gult). Stora delar av mittenpartierna består av morän (blå) och 
urberg/berg (rött). Vissa partier i väst vid väg E4.65 och område längs järnvägen i sydöst 
utgörs av finsand (orange). Ett parti i planområdets sydvästra hörn består av 
gyttjelera/lergyttja (gult med blått) och i planområdets sydöstra hörn mot järnvägen 
förekommer torv och kärrtorv (bruna fläckar, här över orange, samt beige med bruna 
fläckar). 

 

 

  
   

   
  

   
  

Kartering av jordarter.  Källa: SGU kartvisare, 2017-11-09   
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En inledande geoteknisk utredning, Bjerking 2018-05-31, ger sammanfattningsvis följande 
kommentarer och rekommendationer: 

”Lerans mäktighet har mätts upp till högst c:a 10 m och uppvisar låga skjuvhållfastheter 
samt bedöms sättningsbenägen. Tyngre byggnationer i områden med lera grundläggs 
generellt på pålar slagna till fast botten. 

I områdena med morän och berghällar kan grundläggningen oftast läggas direkt på mark. 
Det ska beaktas att det i de låglänta områdena kan grundvatten förekomma nära marknivå 
vilket kan påverka schaktning med inträngande grundvatten och instabila schaktslänter som 
följd”. 

Grundläggning bedöms därmed kunna ske med gängse metoder. Upplysning om att 
detaljerad geoteknisk utredning krävs vid ansökan om bygglov införs på plankartan. 

En separat utredning, Bjerking 2018-05-30, har utförts för att undersöka bergkvaliteten och 
dess kemiska sammansättning vad avser svavel och arsenik. Flera bergprover har tagits 
inom planområdet, samtliga med vulkaniska bergarter. Endast i prov 2 fanns halter av 
arsenik och svavel som överstiger förväntade värden och som måste hanteras vid 
bergarbeten. Utredningen rekommenderar kompletterande provtagning i det direkta 
närområdet runt P2 om bergarbeten där blir aktuella. 

  
Några av punkterna där bergprover tagits.  Illustration: Bjerking 
 
I planen redovisas kullen där speciella krav ställs på markarbeten som naturmark. Dock 
tillåts enklare byggnader som inte kräver ingrepp i berget. 
Sulfider och arsenik kan förekomma också i berg på nu okända ställen. Vid bergarbeten får 
eventuella förekomster hanteras enligt gällande lagstiftning. Upplysning om detta införs på 
plankartan. Se även avsnittet om konsekvenser. 

Förorenad mark  
Med hänsyn till tidigare och befintliga verksamheter bedöms risken som liten att marken 
ska vara förorenad inom planområdet. Några tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter 
finns inte inom området.  
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Radon  
Vid byggnation bör radonundersökningar göras då moränen på vissa platser är ytlig och 
hällar finns i området. Det bör göras undersökningar för att säkerställa att inga radioaktiva 
mineral finns i den exponerade berggrunden. 

Risker och störningar 

Risk för skred 
I områden med lera och torv finns risk för skred vid utfyllnader och schakter samt risk för 
sättningar vid utfyllnader. Sättningsreducerande åtgärder och stödkonstruktioner kan vara 
nödvändiga, beroende på omfattningen av schakter och utfyllnader. Detaljerade 
undersökningar behövs inför bygglovsansökan så att hänsyn kan tas till rasrisk och 
vibrationer. Geoteknisk utredning ska visa att markuppfyllnader kan göras utan risk för 
markens stabilitet, påverkan på grundvattnet eller på järnvägen. Upplysning om detta införs 
på plankartan. 

Risk för höga vattenstånd 
Området innehar en del lågpunkter med risk för översvämningar vid skyfall. Dessa 
lågpunkter ligger längs dikena i planområdets västra gräns, i planområdets norra spets vid 
vägarna samt i området öster om Halmsjövägen strax innan denna korsar järnvägen. Detta 
parti öster om Halmsjövägen, nära järnvägsbron utgör även instängt vattenområde. Flera 
större partier med lågpunkter finns i närheten, både öster och sydväst om planområdet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översvämmat område vid ett hundraårsregn. 
Källa Bjerking 

  
I dagvattenutredningen, Dagvattenutredning, Arlandastad sjätte stadsdelen, Bjerking, 2022-
11-12, redovisas länsstyrelsens simulering för ett 100-årsregn, utgående från befintliga 
förhållanden. Denna visar att norra delen av området närmast väg E4.65 kan komma att 
översvämmas. I dagvattenutredningen har gjorts en kompletterande analys utgående från 
detaljplanens markanvändning som visar att vattenytan kan komma att ligga på +25,39. 
Bestämmelse har införts om att byggnader och anläggningar ska utformas så att de inte 
skadas av svämmande vatten om nivån stiger till +25,8. 

Utredningen visar också att riksintresset E4.65 inte berörs av den beräknade vattennivån.  
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Risk vid transport av farligt gods och flyghaverier samt tågolyckor 
En riskanalys har genomförts, Briab 2018-08-30, avseende flygplansolyckor och transport 
av farligt gods. 

De åtgärder som rekommenderas är följande:  

• Ett bebyggelsefritt område på minst 30 meter från Arlandabanan  
• 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.  

• Ingen verksamhet som uppmuntrar till stadigvarande vistelse bör uppföras inom 25 
meter från närmsta vägkant eller 30 meter från 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.  

• Friskluftsintag ska placeras så att de sitter så högt upp som möjligt inom hela 
planområdet.  

• De byggnader som ligger närmast väg E4.65 ska ha utrymningsmöjligheter som 
vetter bort från vägen.  

I en kompletterande utredning med planförslagets högre exploatering som grund, 
Arlandastad – Sjätte stadsdelen, ökad BTA, Briab 2019-03-11, har konstaterats att de ovan 
föreslagna åtgärderna är tillräckliga och att samhällsrisken är acceptabel, liksom risken för 
flygolyckor. 

Planen har utformats så att rekommendationerna följs i vad som regleras i planen och kan 
följas i övrigt.  

Flyg - inflygning 

För att inte hindra inflygningen har högsta totalhöjden i varje bebyggelseområde satts till 
den höjd som beräknats tillåten i det hörn av området som ligger närmast landningsbanan. 
Avsikten är att en flyghinderprövning av hela planen ska göras parallellt med 
planprocessen. Ingen del av planen tillåter höjder som förväntas störa väderradar. 

Arlandabanan 

Avståndet mellan bebyggelse och närmaste spårmitt på Arlandabanan blir minst 25 meter 
(skyddsavstånd) + 25 meter (reservat för dubbelspår). På plankartan finns även en 
bestämmelse utmed Arlandabanan om att verksamhet med hantering av brandfarliga eller 
explosiva varor inte får förekomma (m). 

För att hindra att fordon från intill järnvägen liggande fastigheter ska köra ut på 
spårområdet har en bestämmelse om avbärare införts (avspärrning för fordon ska 
anordnas). Avbäraren ska vara en tung avspärrning bestående av barriär eller staket som 
uppförs mot järnvägen. Avspärrningen måste finnas på plats innan andra byggnationer får 
påbörjas. Avspärrningen ska minst vara av typen SMEKAB Sträckmetallräcke, med 
minihöjd om 1,10 meter. 

Väg E4.65 

Avståndet mellan bebyggelse och väg E4.65 blir minst 30 meter även om vägen 
kompletteras med ett nytt körfält.  
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Elsäkerhet - Elektromagnetiska fält  
Kraftledning om 70 kV löper genom planområdet i nord-sydlig riktning.  
Avsikten är att gräva ner ledningen innan berört område byggs ut. 

Buller och vibrationer  
Hela planområdet ligger inom influensområde för buller från flygplatsen. Utöver detta 
buller påverkas nästintill hela planområdet även av buller från järnväg och väg. 
Bullernivåerna är höga och präglar upplevelsen av platsen. Sannolikt kommer trafiken att 
öka och därmed även bullret från alla tre trafikslagen. Föreslagen markanvändning medför 
inga bullerkrav på fasader eller på utomhusmiljön.  

Angivna krav på ljudnivå inomhus bedöms kunna uppfyllas med rimliga åtgärder. Vilka 
åtgärder som behöver vidtas regleras i Boverkets byggregler. Byggherren ansvarar i övrigt 
för att Boverkets byggregler uppfylls.  

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.  

Möjlighet att åstadkomma bullerskyddade uteplatser bör beaktas vid utformning av 
byggnaderna.  

Luftföroreningar 
En luftkvalitetsutredning, Luftkvalitetsutredning, Sjätte stadsdelen Arlanda stad, februari 
2019, har gjorts av SLB-analys. Beräkningar som utgår ifrån tillåten exploatering och 
antagen trafikmängd har gjorts för 2035 avseende partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). 
Beräkningarna visar att normvärdena klaras i båda fallen och även miljömålet för NO2. 
Målen för PM10 överskrids, mest vid dubbelsidigt gaturum. Överskridandet kan begränsas 
genom varierande hushöjder och genom att öppna upp slutna gaturum, vilket bör beaktas 
vid detaljutformningen. 

Teknisk försörjning 

 
Typsektion visande ledningar i huvudgatan 
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Vatten och avlopp (VA) 
Området ansluts till det kommunala nätet med huvudledningar i huvudgatan och i 
dagvattenparken. Två avloppspumpstationer ingår i föreslaget spillvattensystem, båda invid 
dagvattenparken, en längst i norr och en i mitten på området. Pumpstationerna kan byggas 
på anvisade platser men ryms också inom föreslagen användning (J) på angränsande 
kvartersmark. De bör byggas och ventileras så att de inte begränsar markanvändningen i 
övrigt. Om de inte kan byggas in bör de ges en gestaltning som överensstämmer med 
principerna i gestaltningsbilagan. Planen hindrar inte att det kommunala va-nätet dras in på 
ett finmaskigare gatunät och kan då skyddas genom ledningsrätter. 

Skyddsområde för vattentäkt 
Planområdet ligger nära de skyddszoner för vattentäkter som finns för riksintresset 
Norrvattens reservvattentäkter i Stockholmsåsen (3 kap. MB), se karta vid avsnittet om 
riksintressen. De grundvattenmagasin som används för Norrvattens 
reservvattenförsörjning har alla hög prioritet för vattenförsörjning, inklusive 
Stockholmsåsen-Norrsunda som är den som gränsar till planområdet (Källa: s 93, 
Dricksvattenförekomster i Stockholms län. Prioriteringar för långsiktigt skydd, VAS-rådet, 2009). 
Vattentäkten omfattas av vattenskyddsområdet Ström-Märsta. 

Dagvatten 
En dagvattenutredning har gjorts av Bjerking 2020-11-12. 

Avrinningen av dagvatten i planområdets norra och västra delar sker idag huvudsakligen till 
vägdike längs med väg 273 (Figur 6). Halmsjövägen, i planområdets östra del, avvattnas via 
vägdiken mot dike i skogsmarken norr om vägen. I de östra och södra delarna av 
planområdet avrinner dagvatten mot dike längs med järnvägen i öst (Arlandabanan). Från 
diket leds dagvattnet vidare söderut mot sjön Fysingen. Ett instängt område finns intill 
Arlandabanan (se karta nedan). 

Allt dagvatten från gator och bebyggda kvarter leds via gatunätet ner till dagvattenparken 
intill väg E4.65 där dammar anläggs. Dammarna görs långsträckta för att inte locka sjöfågel. 
Vattnet leds sedan vidare norrut och via självfall i dykarledning under järnvägen. 
Dykarledningen har kapacitet motsvarande dikets. Vattnet rinner därefter vidare norrut 
parallellt med väg E4.65. Via kulvertar tar sig sedan vattnet västerut till Halmsjöbäcken 
förbi Arlanda flygplats och vidare till Märstaån och Swedavias kontrollpunkt väster om 
Broby. 

Från kvarteren intill väg E4.65 i femte stadsdelen kommer dagvatten via kulvertar under 
vägen och ansluter till den södra delen av dagvattenparken.  

Dagvattnet fördröjs och renas i flera steg; i ett första steg genom makadammagasin, 
regnbäddar eller svackdiken inom storkvarteren och i ett andra steg genom 
dagvattendammar i parken. Dammarna ska 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 de ställda kraven som Swedavia har vid 
provpunkten väster om Broby. 

Naturmarken i södra delen av planområdet avvattnas som nu söderut via stadsdel 5. 
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Vattendelare, flödeslinjer, flödesriktningar och lågpunkter inom och i nära  
anslutning till planområdet Bjerking 

 

  
Skiss över dagvattenåtgärder  

        Bjerking 
Sekundära avrinningsvägar   

    Bjerking                 
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Värme 
Liksom i fjärde och femte stadsdelarna finns plats för fjärrvärmeledning i huvudgatan. 
Andra energikällor än fjärrvärme kan bli aktuella. 

El 
Vattenfall kommer att behöva förstärka elnätet i området för att försörja planerad 
bebyggelse. 

Uppförande av tekniska anläggningar, t ex nätstationer, möjliggörs inom hela planområdet 
inom J-område. 

Avfall 
Sigtuna kommun ansvarar för att omhänderta kärl- och säckavfall (hushållssopor från 
exempelvis personalutrymmen, kontor och matsalar). Respektive verksamhetsutövare 
ansvarar för allt annat avfall som uppkommer inom respektive verksamhet. 

Fastighetsägaren kan initiera gemensamma lösningar för sortering av förpackningar med 
mera. Lastningsplatser för avfall ska i första hand lösas inom kvartersmark och placeras 
insynsskyddat bakom byggnader sett från huvudgatan och väg E4.65. 

Anslutande projekt 

Fyrspår på Arlandabanan 
I den samrådshandling som upprättats av Trafikverket för val av lokalisering av ytterligare 
två spår på Arlandabanan, Skavstaby – Arlanda, som varit ute på remiss under 2016 har 
redovisats förslag till två alternativa korridorer för en sådan framtida utbyggnad. Verket har 
i senare yttrande angivit att endast alternativet med nya spår i anslutning till de befintliga 
utreds vidare. Se även avsnittet om risker. 

Breddning av väg E4.65 
Trafikverket har uttalat att behovet av eventuellt extra utrymme vid avfart från E4 till 
Arlanda bör utredas och tas i beaktande vid planläggning för den sjätte stadsdelen. 

I detaljplanen uppfyller ett T[N]-område Trafikverkets eventuella behov av utrymme för 
utbyggnad med en ny körbana. Området omfattar minst 15 m från befintlig körbanekant. 

Miljökonsekvenser 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller kraven i 6 kap. 7 och 12 §§ 
miljöbalken har arbetats fram parallellt och integrerat med planen.  

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

Nedan redovisas sammanfattningarna ur MKB:n. 

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. 
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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 att 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 E4.65, 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 E4.65 och Arlandabanan. Samhällsrisken för detaljplanen med avseende på 
flygolyckor bedöms vara lägre än för Sigtuna kommun som helhet.  

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 E4.65 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.”  
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Övriga miljökonsekvenser 

Magnetfält  
Befintlig 70 kV ledning förutsätts nedgrävd innan berört område exploateras. Bestämmelse 
om detta har införts i planen. Ledningen kan grävas ned i huvudgatan. Nedgrävd ledning 
har mycket begränsat magnetfält. 

Buller och vibrationer 
”Planområdet påverkas av ett flertal bullerkällor, väg E4.65, 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 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. 
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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.”  

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.” 
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Konsekvenser under byggtid  
”MKB:n 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 i MKB:n 
”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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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  

Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande 
av detaljplan för allmän plats samt kvartersmark för Kontor (K), Handel (H), 
Centrumfunktioner (C), Trafikområde (T), Hotell (O), Idrotts- och sportanläggningar (R), 
Stadsdelspark, naturområde med dagvattenpark respektive naturskogskaraktär (N), 
Pumpstation (E) samt Testanläggning för fordonsindustrin, Industri, Tekniska anläggningar 
(J) inom sjätte stadsdelen Arlandastad belägen inom fastigheterna Sigtuna Norslunda 50:1, 
Sigtuna Arlanda 3:1, Sigtuna Måby 2:7, Åshusby 1:18, Sigtuna Starrmossen 1:4, Sigtuna 
Starrmossen 2:1 samt samfälligheten Ärlingshundra Häradsallmänning S:1 i Sigtuna 
kommun. 

Genomförandebeskrivningen hanterar vidare huvudmannaskap, avtal, fastighetsrättsliga 
frågor, ekonomiska frågor, tekniska frågor och administrativa frågor. 

Exploatören är markägaren, Arlandastad Öst AB. Genomförandebeskrivningen är inte 
juridiskt bindande. 

Tidplan  
 

 

 

 

 

 

 

Planarbetet genomförs enligt reglerna för utökat planförfarande (PBL). Planprocessen 
beräknas, om inget oförutsett inträffar, följa nedanstående preliminära tidsplan.  
(BTN = Bygg- och trafiknämnden, KF = kommunfullmäktige). 

Samråd      jan/feb 2021 
Granskning      juni-aug 2021 
Antagande i KF       dec 2021 
Laga Kraft        jan 2022 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

När planen vunnit laga kraft kan erforderliga fastighetsbildningsåtgärder genomföras, 
bygglov erhållas och utbyggnaden påbörjas. 

  

Planprocessens skeden 
 
          
                      

Här befinner  
vi oss nu 
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Ansvarsfördelning 
Sigtuna kommun ansvarar för att bygga ut allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap.  

Sigtuna Vatten och Renhållning AB, ett bolag helägt av Sigtuna kommun, blir huvudman 
för de allmänna VA- och dagvattenanläggningarna inom området. Detaljplaneområdet 
ingår inte idag i Sigtuna Vatten & Renhållnings (SIVAB) verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten eller för dagvatten. Verksamhetsområdena för VA föreslås utökas till att 
innefatta detaljplaneområdet. Beslut om att utöka verksamhetsområdet för denna detaljplan 
avses fattas i kommunfullmäktige strax efter att detaljplanen vinner laga kraft. 

Inom kvartersmark ansvarar exploatören och framtida fastighetsägare för byggnader, 
kvartersgator, parkeringsplatser, dagvattenanläggningar, grönytor, planteringar, parker, 
naturområde och m fl tekniska anläggningar där Sigtuna kommun eller SIVAB inte är 
huvudman. 

Huvudmannaskap 

Allmänplats 

Sigtuna kommun 
Sigtuna kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för anläggandet och driften av 
”GATA” och ”GC-väg” 

Sigtuna Vatten och Renhållning (SIVAB) 
SIVAB är huvudman för allmänt VA och ansvarar för anläggande av det allmänna vatten-, 
spillvatten- och dagvattensystemet fram till anvisad förbindelsepunkt för respektive 
servisanslutning inom allmän platsmark eller till lämplig punkt i kommande ledningsrätter 
inom kvartersmark. 

Efter särskilt beslut av Kommunfullmäktige skall detaljplanen regleras in i det allmänna 
VA-verksamhetsområdet i kommunen. VA-verksamhetsområdet ska vara större än 
detaljplaneavgränsningen genom att i norr länka samman avvattningsdiket från sjätte 
stadsdelen med den tekniska anläggningen för passage under Arlandabanan. 

Kvartersmark 

Exploatören  
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom kvartersmark såsom byggnader, kvartersgator, 
parkeringsplatser, dagvattenanläggningar, grönytor, planteringar, parker m fl tekniska 
anläggningar som erfordras i enlighet med denna planbeskrivning. 

Inom kvartersmark bygger exploatören ut vatten- och avloppsanläggningar samt 
dagvattenanläggningar enligt av SIVAB godkända projekterings- och bygghandlingar och 
överlämnar dessa efter godkänd slutbesiktning till SIVAB i den takt de genomförs. 
Anläggningarna ska hålla SIVAB:s standard. 
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Avtal 

Planavtal 
Ett planaval har träffats som innebär att exploatören står för kommunens kostnader i 
samband med framtagande av detaljplanen. När exploatören betalat kommunens kostnader 
är exploatören befriad från planavgifter i kommande bygglovsprocesser. 

Exploateringsavtal 
Sigtuna kommun (kommunen), Sigtuna Vatten och Renhållnings AB:s (SIVAB) och 
Arlandastad Öst AB (exploatören) ska träffa exploateringsavtal som fastställer ansvars- och 
kostnadsfördelning för genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet ska vara 
undertecknat av exploatören inför beslut om antagande. Avtalet bedöms omfatta ansvars- 
och kostnadsfördelningen för genomförandet av planen samt ansvarsfördelningen för 
kommande ägande samt för kommande drift- och underhåll av genomförda anläggningar. 

Exploatören ska bekosta och kommunen iordningsställa de utbyggnader eller ombyggnader 
av allmänna anläggningar som kommunen ska vara huvudman för. 

Exploatören ska bekosta och ansöka om fastighetsbildning och eventuella kostnader för 
förvärv av allmän platsmark och andra nödvändiga åtgärder inom och i anslutning till 
detaljplanen som krävs för detaljplanens genomförande.  

Exploatören kan komma att bygga ut del av allmänna VA-anläggningar under förutsättning 
att det finns tekniska och/eller ekonomiska skäl för det. I sådana fall reglerar 
exploateringsavtalet hur överlämning av VA-anläggningarna till SIVAB ska ske samt hur 
anläggningsavgiften ska justeras ner för de delar av allmänna VA-anläggningen som 
exploatören bygger ut. I övrigt ska exploateringsavtalet reglera sedvanliga regler och villkor 
utefter Sigtuna kommuns riktlinjer för exploateringsavtal. Arbetet med att ta fram ett 
exploateringsavtal fortsätter inför kommande beslut om granskning. 

Avtal om anslutning till allmän väg 893 
Kommunen kan komma att träffa avtal med Trafikverket om anslutning av 
allmänplatsmark GATA till allmän väg 893. Inom det avtalet ska utformning, 
myndighetsprocess för anslutningen, genomförandet, ersättning och väghållningsansvaret 
med flera frågor regleras. Exploatören kommer att stå för kommunens kostnader med 
anledning av avtalet. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheten Sigtuna Norslunda 50:1 utgör huvuddelen av planområdet. Arlandastad Öst 
AB är ägare till fastigheten. Den befintliga fastigheten Norslunda 50:1 kan komma att 
styckas av till mindre fastigheter i takt med att detaljplanen genomförs. 

Fastigheten Sigtuna Arlanda 3:1 berörs genom att allmänna anläggningar för GC-väg och 
dagvattenanläggningar föreslås placeras inom fastigheten. 

Halmsjövägen ägs och förvaltas av gemensamhetsanläggningen Sigtuna Norslunda GA4. 
Den ansluter till allmän väg 893. Gemensamhetsanläggningen ersätts i planförslaget av 
allmänplats GATA med kommunalt huvudmannaskap. Gemensamhetsanläggningen ska i 
sin helhet upphöra genom anläggningsförrättning vid genomförandet av planen. 

Exploatören ansvarar för att träffa överenskommelser med berörda rättighetsinnehavare 
enligt nedan. 
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Fastighetsregleringar 
Fastigheten Sigtuna Arlanda 3:1 berörs direkt öster om väg E4.65 där allmänplatsmark för 
GC-väg ska regleras till kommunens fastighet Märsta 21:29. Den berörts även i gräns mot 
Norslunda 50:1 där fastighetsdelar föreslås regleras till Norslunda 50:1 för att hålla samman 
kvartersmarken avsedd för dagvattenanläggning.  

Mark för ”GATA” kommer genom fastighetsreglering att överföras från Norslunda 50:1, 
Starrmossen 1:4, Starrmossen 2:1, Måby 2.7 samt samfälligheten Ärlingshundra 
Häradsallmänning S:1 till den kommunalägda fastigheten Märsta 21:29. I samband med 
regleringen upphävs även Sigtuna Norslunda Ga: 4 genom anläggnings-förrättning. 

Fastigheten Åshusby 1:18>3 ägs av Trafikverket och innehåller Arlandabanan. Detaljplanen 
stödjer möjligheten att överföra T-område inom Norslunda 50:1, genom överenskommelse 
om fastighetsreglering, till Åshusby 1:18. 

 



   
Dnr BTN PLAN.2016.1085 50 (57) Arlandastad sjätte stadsdelen 2020-12-15 

 

Ledningsrätter 
Följande befintliga ledningsrätter behöver ändras: 

Ledningsrätt, 0191-12/15.1, för 70 kV luftburen kraftledning, ska regleras bort inom 
kvartersmarken. Ledningen ska läggas i marken i allmänplatsmark GATA fram till bron 
över Arlandabanan. Exploatören ansvarar för överenskommelser med ledningsägaren. 

En vattenledning samlokaliseras med annan infrastruktur i allmänplatsmark GATA fram till 
befintlig bro över Arlandabanan. Därifrån säkerställs läget till passagen under Arlandabanan 
med ledningsrätt i u-område väster om Arlandabanan. 

Ledningsrätten 0191-09/1 passerar inom Norslunda 50:1 i väster utanför planområdet. 
Anläggningen löper utan rättigheter inom Sigtuna 3:1 där den passerar tänkt GC-väg i 
anslutningen till Fraktvägen. Utredning under samrådet får utvisa om ledningen kan ligga 
kvar i nuvarande läge. 

Vattenfall Regionnät AB har en rättighet, 0191-97/32.1, för luftburen teleledning genom 
Norslunda 50:1 och Åshusby 1:18. Vidare utredning under samrådet kommer att avgöra 
om den ska regleras bort eller ändras. 

Övriga berörda ledningsrätter inom planen bedöms inte behöva omlokaliseras eller regleras 
bort. 

• Vattenfall Sveanät AB har en ledningsrätt, 0191-01/35.1, för el som belastar 
Åshusby 1:18. 

• Vattenfall Eldistribution AB har en ledningsrätt, 0191-03/44.1, för starkström som 
belastar Arlanda 3:1 

U-områden för VA-systemets huvudstråk m fl underjordiska ledningar framgår av 
plankartan. 

Nya ledningsrätter inom kvartersmark ska säkerställa SIVAB:s tillgång till det kommunala 
VA-ledningssystemet. 

Servitut 
Det gällande officialservitut, 0191-099/11, till förmån för Åshusby 1:18, avseende 
trädsäkring utmed Arlandabanan påverkas. Anslutningen till järnvägsområdet söder om 
bron över Arlandabanan föreslås ske över kvartersmark med byggförbud. Läget för 
nuvarande officialservituts gräns mot Arlandabanan kan behöva justeras. Norr om bron 
över Arlandabanan kan servitutet behöva justeras i sin anslutning till allmänplatsmark 
GATA. Kommande analyser får utreda ev justeringar av officialservitutet innehåll och 
rättigheter. Belastade fastigheter är Norslunda 50:1 och Måby 2:7. 

SIVAB:s VA-anläggning inom kvartersmark ska säkerställas med ett avtalsservitut mellan 
SIVAB och exploatören avseende rådigheten över ledningar. Avtalsservitutet ska vara 
möjligt att skriva in i fastighetsregistret och kan utgöra grund för kommande 
ledningsrättsansökan. Om inte ledningsrätter kan skapas inom kvartersmarken ska 
avtalsservitutet kvarstå. En ny fastighet ska då styckas av efter ett E-område i planen till 
vilken avtalsservitutet kopplas. Frågorna regleras i exploateringsavtalet. 

Dagvattenanläggningarna i planområdets nordvästra gräns mot väg E4.65 utförs av 
exploatören och säkerställs genom avtalsservitut till förmån för SIVAB. De utförs etappvis 
i relation till beviljade bygglov och utbyggnaden av allmänplats enligt planen. Efter en 
etappindelad slutbesiktning överlämnas de till SIVAB som äger anläggningarna. 
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Förvaltningen, driften och underhållet överlämnas till SIVAB genom reglering i kommande 
exploateringsavtal. 

Inom Sigtuna Norslunda 50:1 finns servitutet 0191-09/21.1 för väg utmed Arlandabanan 
söder och norr om Halmsjövägen. Det är till förmån för Åshusby 1:18. Servitutet kan 
komma att behöva flyttas i och med att planförslaget innehåller möjligheter för breddning 
till fyra spår på Arlandabanan. 

Fastigheten Arlanda 3:1 berörs av servitutet 0191-07/24.1 för väg inkl. passage genom 
vägport under E4:65. Servitutet, till förmån för Måby 2:7, bedöms kunna ligga kvar men 
anläggningen behöver anpassas till kommande allmänplatsmark för GC-väg. 

Genomförandebeskrivningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom 
eller liknande. Vidare kan avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning 
saknas. 

Gemensamhetsanläggningar 
Sigtuna Norslunda GA:4 ersätts med allmänplatsmark GATA. GA:4 ska genom 
anläggningsbeslut upphävas helt när detaljplanen genomförs. Följande fastigheter berörs av 
anläggningsförrättningen: 

Sigtuna Norslunda 50:1 
Sigtuna Broby 1:1 
Sigtuna Norrsunda-Söderby 1:1 
Sigtuna Norslunda 1:16 
Sigtuna Måby 2:7 
Sigtuna Starrmossen 1:4 
Sigtuna Starrmossen 2:1 samt 
Samfälligheten Ärlingshundra Häradsallmänning S:1 

Detaljplaneförslaget innehåller nya gemensamhetsanläggningar för vilka ingående 
fastigheter ansvarar för löpande drift, underhåll och reinvesteringar: 
- g1: Gemensamhetsanläggning för gata i form av gata mellan allmänplatsmark GATA och 
g1 i detaljplan för 5:e stadsdelen Arlandastad och Trafikområde T1 inom kvartersmark i 
planen. 
- g2: Gemensamhetsanläggning för gata, park och dagvattenanläggning som förbinder 
idrottsanläggningen (R1) via torget till gc-passagen under väg E4.65. 

Inlösen av Allmän plats 
Ett genomförande av planen kräver att markområdet för Allmänplatsmark, GATA och 
GC-väg övergår i Sigtuna kommuns ägo. Allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap överlåts till kommunen utan ersättning. Marken som överlåts till 
kommunen för allmänplatsändamål ska om inte annat avtalats vara fri från ledningar, 
nyttjanderätter, panträtter, ledningar, markföroreningar etc. 

Gemensamhetsanläggningen Norslunda GA:4 har idag rättigheter och anläggningar där 
detaljplanen förslår allmänplats GATA. Avsikten är att gemensamhetsanläggningen 
upphävs genom anläggningsförrättning med principen att anläggningstillgångarna överförs 
till kommunen utan ersättning. 
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Trafikområden 
Detaljplanen innehåller kvartersmark för trafikområden, T. Struktur inom kvartersmarken 
är avsedd för enskilt byggande av väganläggningar mellan kvarter för enskilt byggande. 

Längs väg E4.65 är avsikten är att möjliggöra breddning av väg E4.65 med hjälp av vägplan 
och vägrätt. Nuvarande fastighetsägare kvarstår som ägare till fastigheten Norslunda 50:1 
och Arlanda 3;1 som vägrätten belastar. 

Utmed Arlandabanan skapas ett Trafikområde för framtida fyrspårslösning på 
Arlandabanan. Exploatören kvarstår som ägare till fastigheten Norslunda 50:1 till 
järnvägsplan arbetas fram. Då överförs berört T-område till Trafikverkets fastighet 
Åshusby 1:18. 

Övriga T-områden säkerställer nuvarande bestämmelser och funktioner. 

Ekonomiska frågor 

Ekonomisk genomförbarhet 
Exploatören ska bekosta de utbyggnader eller ombyggnader av allmänna anläggningar som 
kommunens ska vara huvudman för samt stå för eventuella kostnader för förvärv av allmän 
platsmark och andra nödvändiga åtgärder för detaljplanens genomförande. Detta sker 
genom att kommunen tar ut ersättning av exploatören motsvarande den faktiska 
kostnaden. 

Kostnaden för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen inom allmänplatsmark 
belastar SIVAB. Dagvattenanläggningen utmed E4:65, som ligger på kvartersmark, 
finansieras och byggs successivt ut av exploatören samt överlämnas till SIVAB som ska 
ansvara för kommande drift och underhåll av dagvattenanläggningen. 

Dagvattenanläggningen ligger intill den ur gestaltningssynpunkt viktiga parken med sina 
planteringar som också byggs utmed E4:65. Exploatören bygger ut och sköter 
parkanläggningen. 

Exploatören och framtida fastighetsägare ska bekosta utbyggnaden av byggnader och 
tekniska anläggningar inom kvartsmarken. Allt erforderligt ledningsarbete på tomtmark 
efter respektive förbindelsepunkt bekostas av fastighetsägaren. 

Framtida driftskostnader 
Kommunen svarar för drifts- och underhållskostnader för anläggningar på allmän plats 
GATA och GC-väg. Kostnaderna finansieras av den kommunala skatten. Inför kommande 
granskningsskede ska fördjupade beräkningar av kommande kommunala kostnader utföras 
inkl. broutredning och övertagandebesiktning av nuvarande bron över Arlandabanan. De 
kommunala driftkostnaderna förväntas öka successivt i takt med färdigställandet av 
kommande etapper. 

SIVAB ska sköta den allmänna VA-anläggningen inom detaljplanen som bl a innehåller 
dagvattenanläggningen utmed väg E4.65. Kostnaderna för drift och underhåll av 
anläggningen finansieras av SIVAB/VA-kollektivet.  

Exploatören eller framtida gemensamhetsanläggningar ansvarar för drifts-, underhålls- och 
reinvesteringskostnader för kvartersmark. 
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Betalningsskyldighet för avgifter och taxor  
Kostnader för det allmänna VA-nätet inom allmänplatsmark belastar SIVAB/VA-
kollektivet. Kostnader för andra typer av ledningar såsom fjärrvärme, el och bredband 
belastar respektive ledningsägare. Kostnaderna finansieras av respektive taxa enligt gällande 
beslut i Kommunfullmäktige eller avtal med respektive ledningsägare. 

Exploatören betalar avgifter efter vid varje tillfälle beslutad taxa. Genom att exploatören 
bygger ut och utan ersättning överlämnar slutbesiktigade VA-anläggningar inom 
kvartersmark utgår en reduktion om 50% för anläggningsavgiften enligt VA-taxan. 
Slutreglering sker i kommande exploateringsavtal. 

Exploatören och kommande fastighetsägare inom planen kommer att erlägga periodiska 
avgifter och förbrukningsavgifter enligt vid var tillfälle gällande taxa eller avtal med 
respektive ledningsägare. 

Tekniska frågor 
Huvudgatan (GATA) inom detaljplanen är en förlängning av allmänplatsmarken i femte 
stadsdelen Arlandastad och ska anslutas till allmän väg 893 öster om Arlandabanan. 

Trafiksystemet inom detaljplanen är robust och klarar hela utbyggnaden enligt planens 
bestämmelser. Exploatören står för samtliga kostnader för detaljplanens allmänplatsmark. 

När detaljplanen är utbyggd till ca 300.000m2 BTA uppstår enligt trafikutredningen 
kapacitetsbrister i korsningspunkterna i det allmänna vägnätet utanför planen mellan 
Halmsjövägen och väg 893 samt mellan väg 893 och väg 905. Detta sker enligt 
trafikutredningens prognoser efter genomförandetidens utgång senare än år 2040 men 
tidigare än år 2060. Dessa behöver då förstärkt kapacitet. 

Befintlig bro över Arlandabanan bedöms ha god kapacitet för all motorfordonstrafik från 
fjärde, femte och sjätte stadsdelen Arlandastad för hela byggrätten inom stadsdelarna enligt 
gällande detaljplaner och liggande detaljplaneförslag. Inför kommunens övertagande av 
bron ska en broutredning genomföras i systemhandlingsprojekteringen före 
granskningsskedet och en slutlig övertagandebesiktning göras inför övertagandet. 

Huvudgatan genom området ska ha tre olika sektioner. Från femte stadsdelen fram till 
torget innehåller sektionen körbanor, busshållplatser, dagvattenhantering, gång och 
cykelväg samt parkering. Mellan torget och Arlandabanan är sektionen bredare för att ge 
plats åt fickhållplatser för kollektivtrafiken. Se tidigare avsnitt i planbeskrivningen. 

Från öster om bron över Arlandabanan till anslutning av väg 893 kommer befintlig 
vägsektion breddas 1 meter för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Anslutning till kollektivtrafik och övergripande GC-vägnät sker genom fjärde och femte 
stadsdelarna. Det byggs en ny GC-väg (GC-väg) från planområdet till Fraktvägen norr om 
väg 905. Den GC-vägen kopplar ihop stadsdelen med Arlandaområdet och Märsta. GC-
vägen avsluter vid Fraktvägen till befintlig detaljplan nr 221, del av Arlanda 2:1 m fl. ”Cargo 
city”. Under samrådet behöver anslutningen till GC-väg vid Fraktvägen studeras avseende 
genomförbarhet i relation till ledningar, rådighet över mark och gällande detaljplan samt 
hitta lägen för kompletterande hållplatser. Genomförandetiden för detaljplan 221 har löpt 
ut. 
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Spillvattensystemet kopplas mot söder. Inom detaljplanen behöver spillvattnet pumpas 
över vattendelaren, i områdets mitt, för att sedan föras med självfall mot söder. Två 
pumpstationer är planerade inom detaljplanen. En längst i norr och en i lågpunkten utmed 
väg E4.65. Pumpstationernas läge medför att det krävs omsorgsfull gestaltning av dem för 
att de ska följa detaljplanens gestaltningsprogram. Huvudledningarna inom stadsdelen läggs 
i allmänplatsmark GATA och inom ”u-områden” genom kvartersmark. Nödvändiga 
ledningar fram till kommande serviser och byggrätter säkerställs med servitut och 
ledningsrätter. Systemet är förprojekterat. 

Dagvatten ska renas och fördröjas inom kvartersmark och allmänplatsmark innan det 
samlas i dagvattendammar, fördröjs, renas, syresätts och kontrolleras i enlighet med 
kommunens och SIVAB:s krav släpps till recipient. Dammarna utformas så att framtida 
vattenkvalitetskontroller möjliggörs. All bebyggd mark avvattnas norrut via befintligt 
dikessystem. 
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Fjärrvärme-/kylsystem kan byggas ut i huvudgatan. Därefter förläggs systemet i 
kvartersmark för att nå de framtida abonnenterna på ett kostnadseffektivt sätt. Sträckan 
inom kvartersmark säkerställs med för ändamålet lämplig nyttjanderätt. 

Kraft/Tele/Dataförsörjning förläggs i huvudgatan från söder mot norr genom att systemen 
byggs vidare från femte stadsdelen. Befintlig 70-kV-ledning avses grävas ner och placeras i 
allmänplatsmark GATA fram till bron över Arlandabanan. 

Grundläggningsförhållandena bedöms som goda med inget eller kort avstånd till fast 
berggrund. I detaljplanens norra del kan det bli aktuellt med pålning. Detaljprojekteringen 
av de kommande byggnaderna ska reda ut de platsspecifika förhållandena. 

Befintliga och framtida byggherrar och fastighetsägare ansvarar för kompletterande 
geotekniska undersökningar och riskutredningar som krävs vid bygglovsansökningar och 
detaljprojekteringar. 

Utbyggnadsordning sjätte stadsdelen 
Förprojektering av infrastruktur inom området pågår. Ambitionen är att detaljprojektering 
av erforderlig infrastruktur ska vara klar i samband med att planen vinner laga kraft så att 
upphandling av genomförandet ska kunna ske utan dröjsmål. Utbyggnadsordningen 
påverkas av en lång rad faktorer och kan komma att justeras. Samverkan mellan 
kommunen och Exploatören ska ske kontinuerlig via gemensam organisation och 
gemensamt informationsutbyte. 

Förprojekteringen har visat att ett lämpligt genomförande av infrastrukturbyggnationen 
inleds genom att: 

1) GATA byggs ut med start från 
söder i gräns mot femte stadsdelen 
Arlandastad. 
I GATA samlas alla huvudstråk för 
underjordiska ledningar i 
kombination med u-områden inom 
kvartersmark. 
Huvudstrukturen för VA, inkl 
pumpstationer mm läggs fast och 
byggas ut tidigt i genomförandet. 

2) Byggrätterna intill torget 
förväntas vara mest efterfrågade 
därefter genomförs övriga 
byggrätter successivt från söder i 
den takt som ovan anläggningarnas 
grundfunktioner är klara. Det 
betyder att byggnation av byggnader 
och anslutning till VA-system mm 
kan ske när gatornas överbyggnad är 
färdigställd men innan 
finjusteringsentreprenad inleds. 
Dagvattensystemet säkerställs 
genom att successivt i etapper bygga 
ut dammarna utmed väg E4.65 från 
norr mot söder. 
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3) GC-väg till Fraktvägen byggs och tas i drift enligt en gemensam tidplan som arbetas 
fram i kommande exploateringsavtal. 

4) Halmsjövägens upprustning öster om bron och anslutning till väg 893 genomförs i direkt 
anslutning till att de första verksamheterna flyttar in i stadsdelen. 

Krav på val av byggnadsteknik 
Närheten till Arlanda, E4 samt Arlandabanan ställer krav på fasadmaterial, takmaterial 
antenner, master, skyltar och belysning. De får inte riskera påverka riksintressena. Vidare 
ställs byggnadstekniska krav för att skydd mot olyckor på E4:65samt skydd för 
recipienterna genom förbud mot vissa fasad och takmaterial. 

Administrativa frågor 
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem 
år och högst femton år. 

Genomförandetiden är delad i en del om 5 år och en del om 15 år räknat från det datum då 
planen vunnit laga kraft. 

Allmänplatsmarken öster om bron över Arlandabanan har fått 5 års genomförandetid 
utifrån att området med avgränsning i Arlandabanan, nuvarande Halmsjövägen, väg 905 
och väg 893 är utpekat som ett kommande exploateringsområde med förändrad dragning 
av Halmsjövägen till väg 905. En längre genomförandetid än 5 år riskerar att ge juridiska 
restriktioner på vidareutvecklingen av området. 

Resterande del av sjätte stadsdelen ges på grund av omfattningen 15 års genomförandetid. 

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas av kommunen utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för exempelvis 
förlorad byggrätt. 

Justering av detaljplan för femte stadsdelen Arlandastad inom 
genomförandetiden 
Förslaget medför att detaljplanen för femte stadsdelen Arlandastad föreslår ändras under 
genomförandetiden. Detaljplanen för femte stadsdelen har genomförandetid till  
2028-01-16. 

Det sker genom att: 
• Allmänplatsmarken i nuvarande femte stadsdelen minskas då tänkt utrymme för en 

cirkulationsplats övergår till kvartersmark i det nya detaljplaneförslaget. 
• Ett markreservat för gemensamhetsanläggning och underjordiska ledningar utgår 

och flyttas norrut inom detaljplaneförslaget. Ändamålet med 
gemensamhetsanläggningen inom femte stadsdelen består i detta detaljplaneförslag. 

Ett särskilt avtal mellan kommunen och sakägarna i detaljplanen för femte stadsdelen 
Arlandastad om att acceptera förändringarna och avstå alla anspråk men anledning av 
justeringen ska träffas innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Frågan hanteras i 
anslutning till exploateringsavtalet. 

I samband med detaljprojektering av sjätte stadsdelen Arlandastad kommer erforderliga 
anmälningar om vattenverksamhet enligt miljöbalken att lämnas till Länsstyrelsen. 
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MEDVERKANDE I PROJEKTET 
Andreas Thoor Stadsbyggnadskontoret 
Lars Svensson Stadsbyggnadskontoret 
Lars Hagman  Stadsbyggnadskontoret 
Fredrik Pajala  Stadsbyggnadskontoret 
Mikael Signevik Stadsbyggnadskontoret 
Emma Asterhag Stadsbyggnadskontoret 
Maria Pettersson Stadsbyggnadskontoret 
 
Peter Lindroos Lindroos Arkitektur 
Claës Breitholtz Claës Breitholtz AB 
Henrik Haglund Skeddalen Facilitering AB 
Kimberly Disley Urban Minds 
Johan Böhlmark Urban Minds 
Johanna Bahador  Urban Minds 
Hanna Hällström Urban Minds 
Daniel Söderström WAADE 
Lisa Mörner  Structor, miljöbyrån 
Anna Blomlöf Bjerking 
Maria Schoeps  Bjerking 
Jan Englund  VAP 
Niklas Norén  VAP 
Jimmy Norrman Funkia 
Caroline Wiles Funkia 
Alexine Wirén Ramböll 
Fredrik Öberg Öberg Husarkitekter AB 
Markus Lidfeldt Articon 
 
 
 
 
Märsta 2020-12-15 
 
 
Andreas Thoor  Fredrik Pajala  
Planchef Projektledare mark-  

och exploateringsenheten 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.10000
  /DoThumbnails true
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 300
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OPM 1
  /Optimize false
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Euroscale Coated v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName <FEFF005B004C00E500670020007500700070006C00F60073006E0069006E0067005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.75000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
>> setpagedevice


