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Sammanfattning 

Bakgrund och syfte med planen 

Planområdet ligger i nordöstra delen av Sigtuna kommun, cirka 2,5 kilometer 

öster om Arlanda flygplats (Figur 1). Området omkring planområdet utgörs av en 

utpräglad jordbruksbygd som växlar mellan öppna fält och kuperade skogspartier 

och hagmarker. Stora delar av området är starkt påverkat av flygbuller från 

Arlanda flygplats.  

 

Planens syfte är att kunna erbjuda byggbar industrimark för både ytkrävande och 

serviceinriktade verksamheter i nära anslutning till flygplatsen, E4:an och 

Arlandastad. Tillgången på industrimark av det här slaget är begränsad och 

efterfrågan inom regionen därför stor.  

 

Planförslaget medför att de befintliga verksamheterna i anslutning till Trosta Gård 

kommer att kompletteras med både ytkrävande industri och mera serviceinriktad 

småindustri. Närheten till flygplatsen ger underlag för verksamheter inriktade mot 

underhåll och service knuten till flygplatsen. Tomtplatserna i södra delen av 

området kan förväntas bli relativt stora för att ge plats för maskiner, upplag och 

liknande med ett ganska litet inslag av byggnader. Området väster om 

Trostakorset kommer att få en tätare bebyggelse med mindre tomtplatser för 

besöksnäringar som till exempel restaurang, handel (dock inte livsmedel) och 

hotell.  

 

Landskapsbilden öster om flygplatsen är relativt opåverkad av utbyggnaden i 

anslutning till flygplatsen. I planförslaget har eftersträvats att behålla detta 

intryck. Gator och kvarter ansluter till de befintliga nivåskillnaderna, brynzoner 

har bevarats och bebyggelse anpassats till det omgivande kulturlandskapet.  

 

Huvudsakliga miljökonsekvenser 

De betydande konsekvenserna av planförslaget bedöms främst hänga samman 

med den stora omvandling som kommer att ske av naturmiljön och landskapet, se 

Tabell 1. Pågående markanvändning med skogsbruk och till viss del jordbruk 

föreslås till stora delar upphöra och området istället omvandlas till ett 

verksamhetsområde. Exploateringen innebär att den öppna åkermarken delvis 

förvinner och det halvöppna landskapet mot Lejden ersätts med bebyggelse med 

en total bygghöjd om maximalt 17 m. Förändringen bedöms kunna bli visuellt 

påtaglig i denna sektion men skyddas på sikt av området som avsätts som Natur. 

Förändringen från Lejden avseende vyer och upplevelsen av landskapet bedöms 

på sikt som liten och eventuellt måttliga. Landskapet bedöms ha ett stort värde 

och konsekvensen bedöms sammantaget som måttlig och negativ. 

 

De högsta naturvärdena återfinns i planområdets nordvästra hörn angränsande 

Lejdens gård samt centralt i området intill det öppna dike som går genom skogen. 

Delar av det nordvästra hörnet bevaras genom att planläggas som natur på 

kvartersmark. Det centrala området bevaras inte från exploatering. För naturmiljö 



 

 

bedöms de negativa konsekvenserna bli stora då områden med högt naturvärde 

ianspråktas samt att delar av spridningssamband försämras. 

 

De kulturella värdena är knutna till fornlämningar samt till omgivande 

kulturlandskap. Flera kulturlämningar har bevarats genom planläggning av natur 

på kvartersmark. Den negativa konsekvensen på kulturmiljön bedöms bli måttliga.  

 

Skogen används för friluftsliv och rekreation av de närboende. Dessa är dock få 

och det finns gott om liknande strukturer i området. Med föreslagna åtgärder 

bedöms boende kunna röra sig fritt till och från området och planens negativa 

påverkan bedöms bli liten. 

 

Planförslaget beaktar de restriktioner som finns kring människors hälsa och risk. 

Den kumulativa effekten av buller behöver utredas vidare. Föreslagen 

dagvattenrening säkerställer att miljökvalitetsnormer nedströms klaras. Negativa 

miljökonsekvenser knutna till människors hälsa, risk och vatten bedöms bli små 

eller försumbara efter åtgärder.  

 

En utveckling av planområdet med verksamheter placerade i ett strategiskt läge 

nära Arlanda, bedöms av Sigtuna kommun medföra en god hushållning med mark. 

Föreslagen lokalisering beaktar miljökvalitetsnormer, större delen av de högsta 

miljövärdena och möjliggör samtidigt syftet med detaljplanen. Av de studerade 

alternativen för lokalisering bedöms således det aktuella planområdet vara den 

bästa lokaliseringen för den aktuella typen av verksamheter trots att det tar 

naturvärden, skogsmark och till viss del jordbruksmark i anspråk. 

 

  



 

 

Tabell 1. Sammanställning av konsekvenser och föreslagna åtgärder för 
planalternativet jämfört med nollalternativet.  

Aspekt Nollalternativet Planalternativet Inarbetade 
åtgärder 

Landskaps-

bild  

 

I nollalternativet 

bedöms landskapet i 

planområdet inte 

påverkas i någon 

större grad. 

Förändringen från Lejden 

avseende vyer och 

upplevelsen av landskapet 

bedöms på sikt som liten 

och eventuellt måttliga 

med inarbetade 

skyddsåtgärder. 

Landskapet bedöms ha ett 

stort värde och 

konsekvensen bedöms 

sammantaget som måttlig 

och negativ. 

Avskärmande 

vegetation mot 

Lejdensgård och 

längs väg 858. 

Kulturmiljö I nollalternativet 

finns samtliga 

fornlämningar kvar. 

Igenväxningen i 

anslutning till 

lämningarna bedöms 

fortgå. 

En fornlämning kommer 

att behöver tas bort. För 

övriga kända forn- och 

kulturlämningar har 

planförslaget anpassats så 

att de kan ligga kvar och 

området avsätts som 

Natur. Kulturmiljövärden 

som berörs bedöms som 

främst lokala och den 

negativa konsekvensen 

bedöms som måttlig. 

Flera kulturvärden 

har undantagits 

från planområdet 

och ligger inom de 

sammanhängande 

grönområdena. 

Naturmiljö Nollalternativet 

innebär att området 

även fortsättningsvis 

utgörs av naturmark 

med övervägande 

delen skog. I 

området med höga 

naturvärden bedöms 

igenväxning fortgå. 

Skogsbruket 

fortsätter de södra 

delarna av 

planområdet och 

inga av de 

naturvärden som är 

identifierade inom 

området bedöms bli 

påverkade av detta 

eller andra åtgärder. 

Stora delar av 

naturvärdsobjektet med 

högt naturvärde (klass 2) 

mot Lejdens gård kommer 

att exploateras och 

spridningssambanden 

försvagas. Sammanlagt 

blir detaljplanens 

konsekvens för 

naturmiljön stor och 

negativ. Bedömningen 

baseras främst på att 

markområden med högt 

naturvärde ianspråktas 

samt att delar av 

spridningssamband 

försämras. 

 

 

 

Skyddszoner mot 

områden med de 

högsta 

naturvärdena har 

planlagts som natur 

på kvartersmark.  

 



 

 

Rekreation 

och 

friluftsliv 

Dagens 

rekreationsvärden 

bibehålls. 

Stora områden med natur 

tas bort, rekreation styrs 

till vissa platser.  

Inom planområdet 

föreslås 

grönområden som 

planläggs som 

Natur. 

Människors 

hälsa 

Området är påverkat 

av buller från 

Arlanda. 

Gällande riktvärden för 

buller klaras, buller kan 

trots detta upplevas som 

störande pga. den 

kumulativa effekten.   

Befintliga 

bostadsfastigheter 

omgärdas av 

grönområden, 

vilket kan bidra till 

minskat upplevt 

buller. 

Viss påverkan på 

utomhusmiljö vid 

bostäder från 

harvning, sådd och 

skörd.  

Viss risk för dammande 

verksamheter samt 

dammspridning från 

transporter på grusytor.  

 

Viss ljusstörning från 

väg 273 och väg 

858. 

Belysning från 

centrumområde och 

verksamheter ökar. 

Befintliga 

bostadsfastigheter 

omgärdas av 

grönområden. 

Vatten Nollalternativet 

innebär att 

dagvatten från 

området avrinner 

inom sina naturliga 

avrinningsområden, 

samt att 

naturmarken inom 

området kvarstår. 

Dagvattenhantering som 

säkerställer MKN. 

Dagvattenlösningar 

medför god rening. 

 

Dagvatten 

infiltreras. 
Infiltration till grundvatten 

kan minska. 

 

Resurs-

utnyttjande 

Skogs- och jordbruk 

kan fortgå. 

Jordbruksmarken i 

området har klassificerats 

som klass 3, alltså ge 

medelgoda skördar i 

förhållande till resten av 

länet. Eftersom det är ett 

mindre område som tas i 

anspråk bedöms påverkan 

som måttlig och lokal. Den 

negativa konsekvensen 

bedöms därmed bli 

måttlig. 

 

 
Grad av 

konsekvens 

och färgkod 

Stor negativ 

konsekvens 

Måttlig 

negativ 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Försumbar 

konsekvens 

Positiv 

konsekvens 

  



 

 

1. Inledning 

Planområdet ligger i nordöstra delen av Sigtuna kommun, cirka 2,5 kilometer 

öster om Arlanda flygplats (Figur 1). Området kring planen utgörs av en utpräglad 

jordbruksbygd som växlar mellan öppna fält och kuperade skogspartier och 

hagmarker som brukats under tusentals år.  

 

Stora delar av området är starkt påverkat av flygbuller från Arlanda flygplats och 

någon ny bostadsbebyggelse har i princip inte tillkommit de senaste decennierna 

på grund av de höga bullernivåerna. Området ligger där vägarna 273 och 858 

möts i en trevägskorsning.  

 

I gällande översiktsplan för Sigtuna kommun (antagen 2014-05-15) ingår ett 

angränsande område i Trosta som ett utpekat förändringsområde för 

verksamheter. Det område som redovisas i översiktsplanen är i huvudsak marken 

runt Trosta Gård. Skogsmark inom den västra delen av planområdet ingår i ett 

helhetsområde för grönstruktur.  

 

 

Figur 1. Översiktskarta med planområde i blått.  

 

  



 

 

Sigtuna kommun har nu påbörjat planering av Trosta där aktuell detaljplan 

omfattar utbyggnad av verksamheter i området söder om korsningen mellan väg 

273 och 858. Det aktuella planområdet består av i huvudsak skog och mindre del 

åkermark. Området gränsar i väster till Lejdens gård och öster om väg 858 

sträcker sig området till skogen i höjd med Mosstorpet. Trosta Gård ingår inte i 

detaljplaneområdet. 

 

Länsväg 273 bildar gräns mot norr, Trosta gård och låglänt skog avgränsar 

planområdet i öster, uppväxt produktionsskog, mestadels granskog, angränsar i 

söder, och mot väster ansluter planområdet mot skogsmark, öppen åkermark och 

betad hagmark bevuxen med ekskog som hör till Lejdens Gård. Allra längst 

österut i planområdet ingår den stora mossen vid kraftledningen. 

 

Detaljplan för Trosta omfattar enligt planförslaget verksamheter som har nytta av 

att lokaliseras i anslutning till Arlanda. Den verksamhet som planeras inom 

huvuddelen av planområdet är av karaktären olika typer av serviceverksamhet, 

upplag och lager. I området söder om väg 273 föreslås småskalig verksamhet i 

form av hotell, restaurang och handel.  

 

Ett planprogram har varit utsänt för samråd hos berörda parter under 2013.  

Programmet omfattade även områden vid Lunda och Albano samt norr om Trosta 

och mot Sigridsholmssjön, som sedan har utgått ur vidare planering. Under 2018–

2019 har även Trosta Gård utgått ur vidare planering. Kommunen har genomfört 

behovsbedömning under 2013 och uppdaterat checklistan för Trosta under 2018. 

Behovsbedömningen resulterade i beslutet att en miljöbedömning ska genomföras 

och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram för detaljplanen. 

 

 

Figur 2.  Programförslaget. Källa: Planprogram för Trosta Gård. 

 



 

 

Förestående miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är framtagen av Ramböll på 

uppdrag av Trosta Gård - Erik Westholm. MKB gäller för detaljplan för Trosta och 

är ett underlag för beslut kring planen. I konsekvenskapitlet finns en beskrivning 

av markanspråket för den aktuella planen samt ett kapitel om indirekta och 

kumulativa effekter.  

2. Planprocess och miljöbedömning 

En detaljplan ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) visa regleringar för 

markanvändningen inom ett avgränsat område. En behovsbedömning ska utföras 

för att avgöra hur planen kan komma att påverka omgivningen. Om kommunen 

bedömer att detaljplanen kan medföra en betydande påverkan på miljö, hälsa 

eller hushållning med naturresurser, ska en MKB upprättas.  

 

Behovsbedömningen är en första avgränsning av innehållet i MKB, som ska vara 

inriktad på att beskriva de konsekvenser som förväntas innebära en betydande 

miljöpåverkan. Avgränsningen av MKB ska samrådas med berörda kommuner och 

länsstyrelser. 

 

Efter avgränsningsfasen följer arbete med att ta fram ett planförslag och en MKB. 

Dessa ska via samråd hållas tillgängliga för berörda kommuner, myndigheter och 

allmänhet, som ska ges möjlighet att yttra sig över planförslaget. Länsstyrelsen 

har då rollen som yttrande instans och samrådspart. Efter samrådet omarbetas 

planförslaget och MKB vid behov för att sedan ställas ut som ett färdigt förslag. 

 

När detaljplanen har antagits ska en sammanställning upprättas som redovisar 

hur miljöaspekterna har integrerats i planen, hur synpunkter från samråd har 

beaktats, skäl till att detaljplanen har antagits istället för de alternativ som 

övervägts samt åtgärder för uppföljning och övervakning. Sammanställningen ska 

göras tillgänglig för samrådskretsen. 

 

I detta fall har behovsbedömning genomförts under programskedet och planen 

bedömdes då medföra en betydande miljöpåverkan. Arbetet med framtagande av 

detaljplan påbörjades våren 2017 och återupptogs efter ett längre avbrott på nytt 

våren 2018. Samråd med länsstyrelsen om MKB:s avgränsning hölls under maj-

juni 2018. I samband med planarbetet har området utretts med avseende på 

landskap, kulturmiljö, naturvärden, geoteknik, förorenad mark, trafik, VA, 

dagvatten och risk. Utredningarna har legat till grund för denna MKB.  

 

Detaljplanen med tillhörande MKB ska samrådas under hösten 2019 och planen 

bedöms kunna antas andra kvartalet 2020. Exploatering av området kan i så fall 

påbörjas under 2020.  

 



 

 

2.1 Metod och bedömning av konsekvenser 
En MKB är både en process och ett dokument som fungerar som beslutsunderlag. 

Processen kring MKB ska integrera miljöaspekterna i planeringen så att en hållbar 

utveckling främjas. Arbetet med MKB ska också ge möjlighet till en ökad insyn för 

allmänhet och organisationer och på det sättet bidra till ett breddat 

kunskapsunderlag. Dokumentet MKB sammanfattar processen och slutsatserna 

och är ett viktigt beslutsunderlag för detaljplanen. 

 

MKB ska beskriva den föreslagna detaljplanens påverkan på miljö, människors 

hälsa och hushållningen med naturresurser. MKB ska visa vad som är viktigt att 

tänka på i den fortsatta planeringen för att undvika eller begränsa påverkan på 

omgivande miljö. För att bedöma vilka miljökonsekvenser som uppstår jämförs 

föreslagen detaljplan med en situation utan att planen genomförs, ett så kallat 

nollalternativ (se vidare i kapitel 2.3).  

 

Konsekvenserna bedöms utifrån planens inverkan på olika miljövärden, se Tabell 2 

och 3. Höga värden och stora förändringar kan ge stora miljökonsekvenser. Man 

beskriver också om konsekvenserna är negativa eller positiva konsekvenser, 

kumulativa, samverkande eller reducerande. Konsekvensbedömningen omfattar 

det som är reglerat i detaljplanen, dvs. markanspråk inklusive inarbetade 

skadeförebyggande åtgärder. Färgerna i tabellerna nedan återkommer i kapitel 4.  

 

Tabell 2 Matris för bedömning av konsekvenser, exempelfärger för negativa 
konsekvenser (se även Tabell 2). 

 stor 

förändring 

måttlig 

förändring 

liten 

förändring 

stort  

miljövärde 

mycket stor 

konsekvens 

stor  

konsekvens 

måttlig  

konsekvens 

måttligt  

miljövärde 

stor  

konsekvens 

måttlig  

konsekvens 

liten 

konsekvens 

litet  

miljövärde 

måttlig  

konsekvens 

liten 

konsekvens 

försumbar 

konsekvens 

 

  



 

 

Tabell 3 Förklarande text om graden av konsekvenser. 

Grad av konsekvens Förklaring 

Mycket stor  

negativ konsekvens 

Stor påverkan på högsta värde som exempelvis Natura 2000-

område, riksintresse eller mycket skyddsvärda arter. Påverkan 

är så omfattande att värdet försvinner helt eller påverkas i mkt 

hög grad. Många människor drabbas.  

Stor negativ  

konsekvens 

Stor påverkan på måttligt värde eller måttlig påverkan på högt 

värde, exempelvis naturreservat, bevarandevärt odlingslandskap 

eller kulturhistorisk bygd. Påverkan är så omfattande att värdet 

påverkas i hög grad. Många människor drabbas. 

Måttlig negativ  

konsekvens 

Måttlig påverkan på måttligt värde, exempelvis område i 

kommunalt program eller liknande. Måttliga negativa effekter på 

värdet, som minskar i omfattning eller kvalitet. Relativt få 

människor drabbas. 

Liten negativ  

konsekvens 

Liten påverkan på måttligt värde eller måttlig påverkan på litet 

värde, t.ex. skog i närhet till bostäder. Värdet minskar ngt i 

omfattning eller kvalitet. Relativt få människor drabbas.  

Positiva  

konsekvenser 

Förbättrade möjligheter för miljövärde eller intresse. Både 

värdet och påverkan kan vara i skalan liten, måttlig eller stor. 

Värdet ökar i omfattning eller kvalitet genom att exempelvis en 

barriär byggs bort, tillgängligheten till värdet ökar eller liknande. 

 

Följande har utgjort bedömningsgrunder vid konsekvensbedömningen: 

• Formellt skyddade områden (t.ex. fornlämningar eller skyddade arter) 

• Nationellt utpekade värden (t.ex. riksintressen) 

• Regionalt utpekade värden (t.ex. av Länsstyrelsen) 

• Lokalt utpekade värden (t.ex. i ÖP eller annat planeringsunderlag) 

• Möjligheten att bibehålla eller uppnå miljökvalitetsnormer för 

yt- och grundvatten 

• Landskapskonventionen 

• Riktvärden för buller 

• Skyddsavstånd med avseende på risk  

• Utförda utredningar och undersökningar 

 

För att minimera påverkan på miljö och människors hälsa ska utöver åtgärder 

också rimliga alternativ med hänsyn till detaljplanens syfte och geografiska 

räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Normalt sker alternativutredning via 

den stegvisa planprocessen där tänkbar lokalisering av exempelvis bostäder, 

verksamheter eller gator prövas via lokaliseringsutredningar, översiktsplaner eller 

fördjupade översiktsplaner. 

 

Alternativ lokalisering utanför planområdet kan även prövas under den 

förberedande projektering som genomförs för ett program eller en detaljplan.  

Alternativ lokalisering kan också genomföras som en inledande komplettering i 

samband med miljöbedömningen. Fokus i MKB för detaljplaner ligger dock normalt 



 

 

sett på alternativ utformning och omfattning inom planområdet samt inarbetande 

av skadeförebyggande åtgärder i planhandlingen. 

 

2.2 Avgränsningar 

2.2.1 Geografiska avgränsningar 
Den geografiska avgränsningen baseras på gränsen för detaljplanen. 

Influensområdet för miljökonsekvenser kan dock vara större än planområdet och 

bedöms för vissa frågor sträcka sig utanför planområdet.  

 

MKB omfattar för vattenfrågor ett större perspektiv på vad som händer nedströms 

i recipienter och hur miljökvalitetsnormer påverkas. Likaså omfattar MKB hur 

området påverkas av flygbuller från Arlanda.  

 

MKB behandlar under kapitel 4.10 indirekta och kumulativa effekter, vilket 

omfattar ett större geografiskt område.  

2.2.2 Avgränsningar i sak 
En MKB ska fokusera på sådant som är av vikt och där konsekvenserna kan antas 

bli betydande. Den första avgränsningen har gjorts i behovsbedömningen till 

planprogrammet.  

 

Tyngdpunkten i denna MKB ligger på att beskriva betydande påverkan på 

landskap & kulturmiljö, naturmiljö, rekreation och friluftsliv, vatten, 

resurshantering (jordbruk) samt människors hälsa. Vidare kommer indirekta och 

kumulativa effekter att hanteras. Övriga aspekter har inte bedömts som 

betydande.  

 

Konsekvensbedömningen omfattar det som är reglerat i detaljplanen, dvs. 

markanspråk för bl.a. gator och byggnader inklusive inarbetade 

skadeförebyggande åtgärder. Planområdet kommer inte att ingå i kommunalt 

verksamhetsområde för VA. Hur dricksvatten- och avloppsförsörjningen ska ske 

har dock inte beskrivits i detalj och är inte med i konsekvensbedömningen. 

Rekommenderade åtgärder ingår inte i konsekvensbedömningen. 

 

Denna MKB beskriver endast översiktligt lösningar och bedömningar som 

redovisats i angränsande utredningar. För mer information hänvisas till respektive 

utredning/PM, se Kapitel 10 Referenser. 

 

Förorenad mark  

För att minska riskerna för att människor och miljö utsätts för farliga ämnen är 

det viktigt att identifiera, utreda och åtgärda områden som förorenats av befintliga 

eller tidigare verksamheter. Naturvårdsverket har fastställt generella gränsvärden 

som ska ligga till grund för bedömning av om marken ska anses vara förorenad 

eller inte. Dessa finns framtagna för känslig markanvändning (KM) respektive 

mindre känslig markanvändning (MKM), där exempelvis känslig markanvändning 



 

 

innefattar bostadsområden och mindre känslig markanvändning innefattar 

industrimark.  

 

Detaljplaneområdet utgörs till största del av jordbruksmark och skogsmark och är 

sedan tidigare obebyggt. Det finns inga uppgifter om potentiellt förorenande 

verksamheter som har förekommit på denna mark och därför har skog och 

jordbruksmark i detta fall inte antagits vara förorenad.  

 

I länsstyrelsens register över potentiella och konstaterade förorenade områden 

(EBH-stödet) finns ett område inom planområdet identifierat som potentiellt 

förorenade områden, Trostadeponin. Området ägs av Märsta förenade och 

kontrollprogram för deponin finns. Sigtuna kommun är tillsynsmyndighet. 

Området är ej riskklassat utan endast kartlagt av länsstyrelsen vilket betyder att 

ingen information finns om den faktiska föroreningssituationen. På Trostadeponin 

har deponering av inert avfall och icke-farligt avfall skett. Deponiverksamheten är 

idag avslutad och det enda som finns på området är en portabel betongstation.  

 

Stora delar av planområdet utgörs av skogsmark och till viss del åkermark där 

föroreningsmisstanke saknas. Planområdet bedöms därför inte innehålla 

föroreningar som kan påverka människors hälsa. Förorenad mark har därför 

avgränsats bort ur MKB.  

 

Luftföroreningar 

Enligt luftföroreningskartor från SLB Analys ligger halterna av både partiklar 

(PM10) och kvävedioxid (NO2) i planområdet idag gott och väl under gällande 

miljökvalitetsnormer. Normerna överskrids inte idag längs lv 273 och lv 858. 

Fordonstrafiken kommer visserligen att öka något med fler verksamheter, men 

detaljplanen bedöms inte motverka uppfyllandet av fastställda 

miljökvalitetsnormer. Luftförorening har därmed avgränsats bort ur MKB. 

2.2.3 Avgränsningar i tid 
MKB ska beskriva ett tidsperspektiv inom vilket de flesta konsekvenserna bedöms 

uppstå. I fallet med Trosta är det valda tidsperspektivet år 2030, vilket är samma 

tidsperspektiv som för den gällande Översiktsplan 2014.  

 

År 2030 bedöms att detaljplanen har vunnit laga kraft och att hela den tänkta 

exploateringen kan vara genomförd. MKB:n ska även beskriva vilka konsekvenser 

som kan uppstå under byggtiden för de aspekter som redovisas under kapitel 4. 

 

2.3 Alternativ 

2.3.1 Nollalternativet 
För att bedöma vilka miljökonsekvenser som uppkommer av den föreslagna 

detaljplanen jämförs planen med ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet visar 

hur området utvecklas utan att verksamhetsområdet byggs.  

 



 

 

Nollalternativet innebär att exploatering av föreslaget planområde inte genomförs. 

Det betyder att vägar och verksamheter inte byggs i området och att jordbruket 

kan fortsätta som idag.  

2.3.2 Alternativ lokalisering 
Lokaliseringsalternativ har prövats i samband med kommunens 

översiktsplanering. Föreslagna verksamheter skulle kunna lokaliseras till andra 

platser i Sigtuna kommun, exempelvis i övriga utpekade förändringsområden. 

Alternativen skulle dock inte möjliggöra tillskott av verksamheter i lika nära 

anslutning till flygplatsen, E4:an och Arlandastad som föreslagen detaljplan gör.  

 

Föreslagen lokalisering beaktar miljökvalitetsnormer, miljövärdena på platsen och 

möjliggör samtidigt syftet med detaljplanen.  

 

2.3.3 Alternativ utformning och omfattning 
Alternativ utformning och omfattning av planerade verksamheter, naturområden 

samt gator har efter programsamrådet utretts vidare inom ramen för detaljplanen. 

Programalternativet omfattade en större andel jordbruksmark och skogsmark än 

planförslaget. Utöver de delar som föreslås ingå i den nu aktuella detaljplanen 

ingick också mark vid Lunda och Albano samt norr om Trosta, skogspartiet mot 

Sigridsholmssjön samt Trosta gård. Med den nuvarande anpassningen skapas ett 

mer sammanhängande verksamhetsområde runt korsningen mellan väg 273 och 

858 och de befintliga verksamheterna vid Trosta Gård. Anpassningen innebär att 

inte lika mycket jordbruksmark tas i anspråk jämfört med planprogrammet.     

 

Inventering av landskaps-, kulturmiljö- och naturvärden har genomförts. 

Planförslaget har därefter anpassats efter de högsta natur-, kultur- och 

landskapsvärdena. Jämfört med programalternativet har planförslaget ungefär 

halverats samtidigt som vissa nya ytor tillkommit så ett enhetligt område bildats.  

 

För att minimera påverkan på landskapet har alternativa exploateringsgrader 

övervägts. Inledningsvis var planområdet större och omfattade även mark norrut. 

Nedan följer beskrivning av värden i området norr om Trosta Gård: 

 

Landskapsbild – alternativ exploatering norr om Trosta Gård 

Exploatering av detta område skulle medföra negativ konsekvens för landskapet 

och åkermarken. Öster om gårdsmiljön vid Trosta Gård vidtar det storskaliga 

öppna åkerlandskap som ansluter mot kulturmiljön vid Lunda kyrka och 

kärnområdet för det gamla folklandet Attundaland. Åkermarken norr om Trosta 

Gård utgör del i det öppna åkerlandskapet. Vid avgränsningen av planområdet har 

bedömningen gjorts att tills vidare inte pröva någon ny verksamhet i detta 

åkerlandskap med hänsyn till de siktlinjer som finns och den eventuella påverkan 

som ny verksamhet skulle kunna medföra 

 

  



 

 

Kulturmiljö – alternativ exploatering norr om Trosta Gård 

Exploatering av detta område skulle medföra negativ konsekvens även för 

kulturmiljön. I anslutning till gårdsmiljön vid Trosta Gård förekommer fornminnen 

och norrut vidtar det storskaliga öppna åkerlandskap som ansluter mot 

kulturmiljön vid Lunda kyrka och kärnområdet för det gamla folklandet 

Attundaland. Vid avgränsningen av planområdet har bedömningen gjorts att tills 

vidare inte pröva någon ny verksamhet i detta område. Avgränsning har även 

skett inom planområdet för att undanta vissa fornlämningar 

 

Resursutnyttjande – alternativ exploatering norr om Trosta Gård 

Inledningsvis var planområdet större och omfattade även mark norr om Trosta 

vilken övervägande är jordbruksmark. Detta skulle medföra en mycket stor 

negativ konsekvens. Vid avgränsningen av planområdet har bedömningen gjorts 

att tills vidare inte pröva någon ny verksamhet i detta åkerlandskap. Områden 

med högsta värde för jord- och skogsbruk har därför undantagits i det nuvarande 

alternativet med lägre exploateringsgrad. 

 

Strategier för dagvattenhantering och områdets avvattning mot recipienter har 

också varit en viktig faktor för planområdets utformning. Planeringen har 

anpassats så att öppna diken kan ersättas och så att förekommande flöden genom 

området idag säkerställs via planen. Dagvattenhanteringen har utformats så att 

miljökvalitetsnormer (MKN) i nedströms liggande vattendrag inte påverkas.  

 

Alternativ för att minimera risk med transporter av farligt gods har också utretts.  

 

Markanspråk inom planområdet, indelning i kvartersmark och allmän platsmark 

samt områdets höjdsättning har också studerats. Landskapsbilden öster om 

flygplatsen är relativt opåverkad av den samhällsutbyggnad som skett i anslutning 

till flygplatsen. I planförslaget har eftersträvats att så långt möjligt behålla detta 

intryck. Delar av planområdet avsätts som naturmark för att skydda natur- och 

kulturvärden och insynsskydd mot angränsande fastigheter. 

Samtidigt fungerar naturmarken som en rekreativ tillgång för allmänhet och 

verksamma inom planområdet. 

 

Kapitel 4 Miljökonsekvenser redovisar om utredningsbehov kvarstår eller beslut 

om alternativ ännu inte har fattats. Rekommendationer kring alternativ eller 

åtgärder som inte kan inarbetas i detaljplanen redovisas också i kapitlet. 

 

 

 



 

 

3. Planförslag 

3.1 Planområde  
Planområdets omgivningar utgörs av en utpräglad jordbruksbygd som växlar 

mellan öppna fält och kuperade skogspartier och hagmarker.  

 

Själva planområdet utgörs till stora delar av skogsmark. I västra delen av 

planområdet ligger en f.d. deponi som ägs av Märsta Förenade Åkeriföretag AB. 

Deponin stängde för mottagande år 2012, innan dess tog den emot rena 

schaktmassor så som jord och sten. Stora delar av området är starkt påverkat av 

flygbuller från Arlanda flygplats.  

 

Planområdet omfattar fastigheterna Trosta 1:20, 1:24, 1:25, 1:28, 1:30 och 1:36.  

Storleken på planområdet är cirka 70 hektar. Markägare till exploateringsbar mark 

inom planområdet är Erik Westholm, ägare till Trosta 1:20 och Märsta Förenade 

som är ägare till Trosta 1:30 Två mindre industrifastigheter ingår också i 

planområdet och alla är i privat ägo. 

 

 

Figur 3 Området utgörs idag till stor del av skogsmark.  

  



 

 

3.2 Planens huvuddrag  
De aktuella markområdena ägs av en privat markägare samt två företag.  

Planens syfte är att kunna erbjuda byggbar industrimark för både ytkrävande och 

serviceinriktade verksamheter i nära anslutning till flygplatsen, E4:an och 

Arlandastad. Tillgången på industrimark av det här slaget är begränsad och 

efterfrågan inom regionen därför stor.  

 

Planförslaget medför att de befintliga verksamheterna i anslutning till Trosta Gård 

kommer att kompletteras med både ytkrävande industri och mera serviceinriktad 

småindustri. Närheten till Arlanda ger underlag för verksamheter inriktade mot 

underhåll och service knuten till flygplatsen.  

 

Tomtplatserna i södra delen av området kan förväntas bli relativt stora för att ge 

plats för maskiner, upplag och liknande med ett ganska litet inslag av byggnader. 

Området väster om Trostakorset kommer att få en tätare bebyggelse med mindre 

tomtplatser för besöksnäringar som till exempel restaurang, handel (dock inte 

livsmedel) och hotell.  

 

Bakgrunden till planförslaget är att skapa ett modernt verksamhetsområde som 

rent funktionellt är som alla andra liknande områden. Tekniska prestanda ska 

uppfyllas vad gäller vägar, vatten, avlopp, dagvattenhantering, körytornas 

hållfasthet och markbeläggning, byggnadernas mått och innehåll, staket, 

belysning etc.  

 

Landskapsbilden öster om flygplatsen är relativt opåverkad av 

samhällsutbyggnaden i anslutning till flygplatsen. I planförslaget har eftersträvats 

att behålla detta intryck. Gator och kvarter ansluter till de befintliga 

nivåskillnaderna, brynzoner har bevarats och bebyggelsens karaktär anpassats till 

jordbrukets ekonomibyggnader. Ett antal riktlinjer för området har utarbetats.  

 

Delar av planområdet avsätts som naturmark för att skydda natur- och 

kulturvärden och bevara brynzoner och insynsskydd mot angränsande fastigheter. 

Samtidigt fungerar naturmarken som en rekreativ tillgång för allmänhet och 

verksamma inom planområdet. 

 

Inom industriområden hanteras stora mängder gods som är stöldbegärligt. Skydd 

mot inbrott (skalskydd) är en grundförutsättning och i princip alla tomtplatser 

inom ett verksamhetsområde är stängslade och har belysning nattetid. Larm, 

övervakningskameror och bevakningstjänster förekommer i varierande grad.  

 

Den nya detaljplanen innebär en kraftig ökning av andelen hårdgjord yta inom 

planområdet och en ökning av den årliga medelavrinningen. Dagvatten föreslås 

fördröjas, renas och transporteras i öppna, gräsbeklädda diken underbyggda med 

makadam. På åtminstone två platser i planområdet föreslås större 

dagvattendammar som fördröjer och renar vattnet ytterligare innan det släpps till 

närliggande dike eller sankmark utanför planområdet.  



 

 

Utöver gemensamma diken och dammar eller våtmarker bör 

verksamhetsområdenas kvartersmark utformas för fördröjning och rening av 

dagvatten vid källan. Vatten bör så långt som möjligt tillåtas infiltrera för att 

upprätthålla befintlig grundvattennivå, minska dagvattenflödet samt rena vattnet.  

 

 

 

 

Figur 4. Plankarta för detaljplan Trosta 1:20 m. fl. 

 

3.3 Tidigare ställningstaganden  
Området är idag inte planlagt. Delar av planområdet gränsar enligt 

översiktsplanen till ett utpekat utredningsområde för förändring och beskrivs som 

ett möjligt utbyggnadsområde. Översiktsplanen anger samtidigt att jordbruksmark 

av god beskaffenhet i huvudsak ska bevaras.  

 

Översiktsplanen anger vidare att planområdet gränsar till Lejden som utgör ett 

riksintressant naturvärde. Planområdet berör viktig grönstruktur med höga 

naturvärden. Hela området är högt värderat som helhetsområde för naturvården. 



 

 

Den lokala grönstrukturen är en sammanvägning av natur-, kultur- och 

friluftsvärden och har också många ekosystemtjänster och ekologiska system. 

 

Viktiga förutsättningar att beakta är också att området saknar kommunalt vatten 

och avlopp samt att området avvattnas till Vidboån och Mälaren-Skarven där 

miljökvalitetsnormerna för vatten innebär att vattenkvaliteten måste förbättras. 

Kollektivtrafik med begränsad turtäthet finns inom området medan gång- och 

cykelvägar saknas.   

 

Ett planprogram är upprättat för området under 2013. Planprogram är ett frivilligt 

steg som valts för att kommunen har bedömt det som viktigt att definiera 

inriktningen för den fortsatta planeringen i ett särskilt program och att låta 

allmänheten ta del av kommunens förslag i ett tidigt skede av processen. 

 

Synpunkter från samrådet som särskilt har beaktats vid framtagandet av 

planförslaget har varit kulturlandskap, byggnation på jordbruksmark och 

dagvatten. 

 

Med stöd av RUFS 2050, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 

liksom ÖP 2014 pågår arbetet med att utveckla den regionala stadskärnan 

Arlanda-Märsta. Framväxandet av det nya verksamhetsområdet i Trosta kan ses 

som ett komplement till denna stadsutveckling. 

 

Nya bostäder är inte aktuellt inom flygbullerstört område, men inget hinder finns 

för en stark näringslivsutveckling under förutsättning att hänsyn tas till natur- och 

kulturvärden och flygsäkerhet.  



 

 

4. Miljökonsekvenser 

4.1 Landskapsbild 

4.1.1 Förutsättningar 
Planområdet ligger cirka 25–30 meter över havet och höjdskillnaderna är måttliga 

med flack, öppen åkermark omgärdad av mer kuperade skogspartier. Mellan den 

högsta och lägsta punkten skiljer det cirka 16 meter. 

 

En landskapsanalys har genomförts som ett underlag till detaljplanen för 

bedömning av landskapets känslighet för påverkan på landskapsbilden (Ramboll, 

2017). I analysen omfattas ett större område som 2017 var aktuellt för 

planområdet. Området har under arbetet dock minskats varför planområdets 

gräns i figurerna nedan inte stämmer. 

 

Landskapsbilden inom och i närheten av planområdet karaktäriseras av kontrasten 

mellan den öppna åkermarken och de slutna skogspartierna och deras skarpa 

möten. Variationen mellan storskaliga öppna partier med långa siktlinjer och 

småskaliga miljöer med slutna skogsområden skapar landskapets främsta 

upplevelsevärde. I planområdets återfinns stora sammanhängande skogsområden 

(se figur 5). Det slutna skogslandskapet saknar siktlinjer (Ramboll, 2017). 

 

Figur 5 Landskapsbild och riksintresse för kulturmiljövård. Utdrag ur Landskaps-

analys, Ramboll 2017. Analysen omfattade ett större område än planförslaget.  



 

 

Området innehåller olika landskapstyper och karaktärsområden, se figur 6.  

 

 

Figur 6. Landskapstyper och karaktärsområden. Nr 2 är stenåldersfält och 
hagmark invid Trosta Gård. Nr 3 är en gammal vägsträckning. Analysen omfattade 
ett större område än planförslaget. 

 

I landskapsanalysen bedöms den betade skogsmarken och det öppna området 

mot Lejdens gård ha stor känslighet. Även området söder om Trostatippen, längs 

väg 858, bedöms ha stor känslighet på grund av visuell exponering från vägen, 

kulturhistoriska värden i form av äldre vägdragning med milstope finns även (se 

Figur 8). 

 



 

 

 

 

Figur 7. Känslighetsanalys 

 

Det studerade landskapet ingår i ett fornlämningstätt större område där de gamla 

strukturerna fortfarande kan läsas i landskapsbilden (se Figur 10). Landskapet i 

stort speglar ett långt samspel mellan mänsklig verksamhet, främst jord- och 

skogsbruk, och de naturgivna förutsättningar som funnits i form av höjdskillnader, 

jordarter och lokalklimat. Detta kan bland annat läsas i hur vägarna och 

bebyggelsen följer landskapets nivåkurvor och är anpassade till landskapets 

förutsättningar.  

 

Den småskaliga bebyggelsen är glest placerad i bryn, mellan skogen och den 

öppna åkermarken. Bebyggelsen består idag av friliggande villor, mindre gårdar 

och enstaka nyare verksamhetsbyggnader. 

 

Målpunkterna i området, såsom verksamheterna runt Trosta Gård, påverkar inte 

nämnvärt landskapsbilden. Undantaget är Trostadeponin som skapar ett tydligt 

avbrott i landskapsbilden i den lilla skalan. I det större landskapsrummet 

avgränsas deponin med en vegetationsridå. 

 

Väg 273 



 

 

 

Figur 8. Infarten till Trostadeponin. En skogsridå skymmer insyn från väg 858. 

 

Barriärer är vägarna 858 och 273, där den sistnämnda utgör en något större 

barriär på grund av högre trafikmängder.  

 

Riktlinjer i översiktsplanen 

I översiktsplanen finns riktlinjer om att:  

• Särskild hänsyn ska tas till öppna landskap mellan bebyggelsegrupper. 

Inom områden med särskilda natur- eller kulturintressen ställs större krav 

på lokalisering och utformning av ny bebyggelse. 

• Ny bebyggelse ska anpassas till omkringliggande landskap och 

bebyggelsestruktur samt till områdets terräng och natur-, vatten- och 

kulturvärden och förutsättningar för hållbara vatten- och avloppslösningar. 

• Verksamhetsområden ska alltid utformas med fokus på att de utgör 

arbetsmiljö för de människor som ska arbeta och vistas här, samtidigt som 

det ska vara effektivt med tanke på de verksamheter som ska bedrivas. 

Vikt ska läggas vid identitetsstärkande gestaltning med byggnader, 

gaturum och gröna inslag som ska ge de som arbetar inom ett område en 

god, trevlig och trygg utomhusmiljö att röra sig och vistas i.   

• För de verksamhetsområden som har en mer lantlig placering gäller att 

skala och gestaltning ska anpassas till jordbrukets bebyggelsetradition.   



 

 

4.1.2 Konsekvenser av nollalternativet 
I nollalternativet bedöms landskapet i planområdet inte påverkas i någon större 

grad, om inte slutavverkning sker i det skogsparter som är synliga väg 272. 

Konsekvenserna för landskapsbilden inom planområdet bedöms som marginella.  

Skogspartiet vid väg 272 bedöms i nollalternativet delvis ha växt igen och 

påverkar därmed delvis landskapet kring Lejden.  

4.1.3 Konsekvenser av planalternativet 
Planförslaget innebär en förändring i landskapsbilden då befintligt landskap till 

stora delar kommer att omdanas från skog och halvöppet åkerlandskap till ett 

verksamhetsområde med byggnader upp till som mest 25 meters höjd. I 

planförslaget har områden med stor känslighet till delar bevarats som natur i 

planen. Åtgärderna har inarbetats för att minska den visuella exponeringen från 

Lejdens gård. 

 

Det slutna skogslandskapet i södra delen är inte lika känsligt för exploatering som 

det mer öppna landskapsrummet i området väster om Trostakorset. I 

planförslaget har områden med stor känslighet, trädridån utefter väg 858, 

bevaras. På detta sätt kan påverkan på landskapet mildras och den negativa 

konsekvensen minska något.  

 

Området väster om Trostakorset  

Planförslaget innebär att centrumområdet anläggs vid den skogsbeklädda delen 

söder om väg 272 och i det öppna landskapet söder därom. Befintlig skog som 

delvis ramar in den öppna åkermarken förvinner delvis och det halvöppna 

landskapet mot Lejden ersätts med byggnader med en total bygghöjd om 

maximalt 17 m. Förändringen bedöms kunna bli visuellt påtaglig i denna sektion 

men skyddas på sikt av området som avsätts som Natur. Förändringen från 

Lejden avseende vyer och upplevelsen av landskapet bedöms på sikt som liten och 

eventuellt måttliga. Landskapet bedöms ha ett stort värde och konsekvensen 

bedöms sammantaget som måttlig och negativ. 

 

Övriga delar av planen 

Planförslaget medför att landskapet från väg 858 förändras. Sammantaget 

bedöms förändringen i landskapsbilden främst vara beroende av byggnaderna 

anpassas efter terrängen. Förändringen bedöms som påtaglig på nära håll, men 

blir mer nedtonad på håll beroende skog som skymmer. Konsekvensen bedöms 

som liten till måttlig och negativ beroende på avstånd. 

  



 

 

4.1.4 Åtgärder 

Inarbetade åtgärder 
Väster om Trosta Gård finns Lejdens gård, också den med ett öppet men mera 

småbrutet åkerlandskap med stor beteshävd och inslag av ädellövskog i hagmark. 

I den västra delen av planområdet, i mötet mellan Trosta Gård och Lejdens gård, 

finns avskärmande vegetation för att minska alltför stor fysisk och visuell 

dominans från planområdet.  

 

För att minska den visuella exponeringen från väg 858 ska vegetationen i en 15 – 

25 meter bred zon mellan väg och nya verksamheter sparas. 

Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen) 
Studier bör göras av vyer från Lejdens gård för att redovisa hur ny bebyggelse 

kommer att uppfattas i landskapet. 

 

Dominerande exploateringar i det öppna landskapet i området väster om 

Trostakorset bör undvikas. Slutlig utformning och val av material, färg och 

belysning mm blir extra viktig i dessa områden med anslutning till Lejdens gård. 

 

Konsekvenserna för landskapsbilden kan begränsas något naturområdet mot 

Lejdens gård anpassas för att smälta in i de betade skogsområdena. Plantering av 

skärmande vegetation kan vara en åtgärd i vissa delar. Vidare bör skötselplan för 

områden avsatta som natur omfatta skötsel och utveckling av estetiska 

ekosystemtjänster. 

 

I de södra delarna kan nivåskillnader i topografin tillvaratas genom att ny 

bebyggelse anpassas till naturliga terrängformer. 

 

Exploateringen i skogsområdet söder om Trostadeponin bör anpassas till den 

gamla vägens dragning genom skogen och en befintlig bevarad gammal milstolpe. 

 

Eventuella rekreationsstråk i form av grusvägar och skogsstigar som försvinner 

bör kompenseras med nya. 

  



 

 

4.2 Kulturmiljö  

4.2.1 Förutsättningar 
Ur kulturmiljösynpunkt är området intressant och miljön rymmer läsbara spår från 

förhistorisk tid och framåt. Det är under förhistorisk tid, från istid till medeltid, 

som landskapet i området genomgår den största förändringen. Planområdet stod 

efter den senaste istiden under vatten. Under stenåldern (12 000 fKr-1700 fKr) 

var landskapet ett skärgårdslandskap med en havsyta som stod ungefär 50 m 

över dagens i början av perioden och sjönk undan till ungefär 25 m över dagens 

havsnivå i slutet av perioden.  

 

Under historisk tid, från 1500-talet och till nutid, bedöms landskapet ha sett ut 

ungefär som idag med förändringar i form av vägar, Arlanda flygplats och modern 

bebyggelse sent i perioden. Där Trosta Gård idag ligger låg en gång i tiden Trosta 

by. Historiska kartor visar att storskifte genomfördes under 1770-talet 

(Lantmäteriet, 2017). Reformen genomfördes för att effektivisera jordbruket och 

små tegar slogs samman så att varje bonde fick ett fåtal sammanhängande åkrar i 

anslutning till byn. På storskifteskartan för Trosta ligger tre huvudgårdar; 

Norrgården, Mellangården och Sörgården samlat i en by där Trosta Gård idag 

ligger. På västra sidan av vägen förbi Trosta by (dagens inre gårdsväg) ligger en 

krog.  

 

Området öster om Trosta Gård präglas av den rationella jordbruksdrift som 

utvecklades från tiden kring sekelskiftet och framåt och uppvisar ett storskaligt 

öppet jordbrukslandskap. Området väster om Trosta Gård utmärks av ett 

mångformigt, ålderdomligt präglat odlingslandskap med flikiga, lövrika skogsbryn, 

åkerholmar och hagmarker.  

 

De vägsträckningar som användes under 1700-talet finns kvar än idag. Det är dels 

gamla Trostavägen (norr om planområdet), som var huvudsaklig färdväg fram till 

mitten av 1900-talet. Någon gång mellan 1950- och 1970-talet tillkommer väg 

273 i sin nuvarande sträckning. Det stråk som idag utgörs av väg 858 följde en 

gammal sträckning väster om dagens väg, där också en milsten står (Figur 9). I 

höjd med avfallsanläggningen vek vägen av mot öster och följde den inre 

gårdsvägen förbi Trosta by. Efter korsningen vid Trosta Gård följde väg 273 

ungefär samma sträckning över åkrarna mot Lunda som den gör idag.  

 



 

 

  

Figur 9. Till vänster milsten vid den gamla sträckningen av väg 858, väster om 
dagens väg. Text ”4 mil från Stockholm”. Till höger den gamla vägen väster om 
väg 858. 

 

Riksintressen 

Området öster om planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård AB 

121 Lunda – Stora Söderby. Området har en rik fornlämningsmiljö som visar på 

lång bebyggelsekontinuitet. Området utgör också kärnområdet i det gamla 

folklandet Attundaland. I centrum av riksintresset ligger Lunda medeltida kyrka, 

omgiven av ett öppet kulturlandskap med några av länets största förhistoriska 

gravfält (drygt 500 registrerade gravar) vid Herresta och Ängeby.  

 

Delar av riksintresset ingår också i både helhetsmiljö och närmiljö enligt 

översiktsplanen. Det gäller omgivningarna runt Lunda, Odenslund och Ängeby 

nordost om planområdet.  

 

Kommunala intressen 

Kulturhistoriskt värdefulla områden som utpekas i kommunens 

kullturminnesvårdsprogram (Sigtuna kommun, 1985) är dels området vid Lunda 

kyrka-Ängeby öster om planområdet och dels runt byn Ösby västerut. Gården 

Lejden direkt väster om planområdet lydde tidigare under Ösby men har under 

1900-talet utvecklats till en egen gård. Byggnaderna är välbevarade ur 

kulturhistorisk synpunkt.  

 

  



 

 

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 

De kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som förekommer 

inom eller i anslutning till planområdet visar att platsen förmodligen har varit 

bebodd från stenåldern och framåt.  

 

Utöver de fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som nämns i 

tabellen nedan har det också funnits lämningar inom Trosta Gård och där väg 273 

går idag, som är borttagna eller förstörda. I gränsen mot Lejdens gård, utanför 

planområdet, finns också ett antal fornlämningar.   

 

 

Figur 10. Riksintresse för kulturmiljövård samt fornlämningar inom och i 
anslutning till detaljplaneområde.  

 

  



 

 

Tabell 4 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom planområdet. 

RAÄ Klass Beskrivning Kommentar 

110:1 ÖKL Fornlämningsliknande lämning, 

område med stensättningsliknande 

lämningar 

Nordväst om 

Mosstorpet 

152:1 ÖKL Fornlämningsliknande lämning, 

område med stensättningsliknande 

lämning 

Norr om vägen mot 

Mosstorpet 

136:1 FL Vägmärke i form av milstolpe, nyare 

tid, 1,3m hög med text ”4 mil ifrån 

Stockholm 

Direkt väster om väg 

858, står längs 

gamla 

vägsträckningen, 

bedöms kunna flyttas 

ut till väg 858  

237:1 ÖKL Hög (osäker), bronsålder-järnålder,  Söder om väg 273 i 

naturområdet mot 

Lejden 

 

Riktlinjer i översiktsplanen 

I översiktsplanen finns riktlinjer om att: 

• Byggande i nya områden ska alltid föregås av utredningar som 

säkerställer att skyddsvärda natur-, vatten- och kulturmiljöer inte hotas 

men också utvecklas och förstärks. 

 

• Viktiga kulturmiljöer och enstaka objekt är av stor betydelse för 

förståelsen av vår historia. De ska bevaras och framhävas. 

 

• Vid nybyggnation och/eller kompletteringar av befintlig bebyggelse ska 

hänsyn tas genom gestaltning och lämpliga respektavstånd till 

kulturmiljövärden, till ortens och/eller landskapets befintliga karaktär och 

områdets identitet. 

4.2.2 Konsekvenser av nollalternativet 
I nollalternativet finns samtliga fornlämningar kvar. Igenväxningen i anslutning till 

lämningarna bedöms fortgå. Igenväxningen bedöms medföra att lämningens 

ursprungliga koppling till landskapet och omgivningen blir svårare att utläsa. 

Angränsande kulturmiljö kring Lejden påverkas inte, utan ligger kvar i sitt 

sammanhang. Åtkomsten till kulturmiljölämningarna i planområdet är även 

fortsättningsvis relativt låg. Konsekvenserna av nollalternativet bedöms pga. 

igenväxningen som sammantaget små och negativa eftersom kulturmiljöobjekten 

delvis kommer ur sitt sammanhang. 

 

4.2.3 Konsekvenser av planalternativet 
Planförslaget innebär att delar av dagens kulturlandskap kommer att omdanas 

från skog och halvöppet åkerlandskap till verksamhetsområde. Den gamla vägen 



 

 

som löper parallellt med väg 858 och sedan viker av mot Trosta Gård kommer inte 

bevaras. Fornlämningen 136:1 Vägmärke i form av milstolpe kommer att behöver 

tas bort. För övriga kända forn- och kulturlämningar har planförslaget anpassats 

så att de kan ligga kvar och området avsätts som Natur. Konsekvenserna av det 

faktiska markanspråket är irreversibla, dvs. det går inte att återskapa det 

kulturvärden som tas i anspråk och försvinner. Kulturmiljövärden som berörs 

bedöms som främst lokala och den negativa konsekvensen bedöms som måttlig. 

  

 

4.2.4 Åtgärder 
Inarbetade åtgärder 

Flera kulturvärden har undantagits från planområdet och ligger inom de 

sammanhängande grönområdena.  

 

Rekommenderade åtgärder 

Exploateringen i skogsområdet söder om Trostadeponin bör anpassas till den 

gamla vägens dragning genom skogen och en befintlig bevarad gammal milstolpe. 

Om möjligt bör vägen och milstolpen sparas och skyltar placeras som berättar om 

den tidigare vägsträckningen. I andra hand bör Fornlämningen 136:1 Vägmärke i 

form av milstolpe flyttas ut till naturområdet längs väg 858. 

 

Ny bebyggelse bör inte komma för nära inpå fornlämningsmiljöer och stor 

varsamhet bör iakttas i anslutning till kvarlämnade naturområden.  

 

 

4.3 Naturmiljö  

4.3.1 Förutsättningar 
Landskapet i området är till stora delar format av människan. Både hävd av betes- 

och jordbruksmark samt varsamt skogsbruk har format många av de naturvärden 

som finns i landskapet idag. Värdena är därmed också beroende av fortsatt hävd 

och markanvändning.  

 

Lejdens gård är av nationellt intresse med dess höga naturvärden. Här finns 

värdefulla, mycket artrika, ängs- och betesmarker med länets starkaste bestånd 

av de ovanliga växterna finnögontröst och fältgentiana. Dessa växter är knutna till 

välhävdade naturliga betesmarker och är bland de första arter som försvinner när 

hävden upphör, något som har lett till båda arterna är upptagna som starkt 

hotade (EN) i den senaste rödlistan (Ecocom, 2018).  

 

Hela ängs- och betesmarken vid Lejden är också identifierat som skyddsvärd 

trädmiljö där det i områdets södra del växter fem stora ekar enligt en inventering 

från 2017.  

 



 

 

 

Figur 11. Hagmarker vid Lejdens gård, angränsande till planområdets nordvästra 
hörn. 

 

Skogsmarken i nordvästra delen av planområdet har delvis också dessa värden 

och utgör en viktig buffertzon mot Lejden, även om marken här är inte hävdad på 

samma sätt.  

 

Skogliga värden i form av sumpskogar förekommer inom planområdet norr om 

avfallsanläggningen samt i planområdets östra del norr om Mosstorpet. Norr om 

avfallsanläggningen utgörs värdet av en blandskog av löv och barr. Norr om 

Mosstorpet utgörs värdet av mosseskog med dominerande tall samt en kärrskog 

med glasbjörk. I området öster om väg 858 ligger ytterligare en sumpskog där tall 

dominerar. Sumpskogar har inget formellt skydd, men fuktiga biotoper utgör 

generellt värdefulla miljöer för många arter.  

 

I planområdets östra del finns en våtmark som i Våtmarksinventeringen bedöms 

hysa låga naturvärden. Våtmarker spelar en nyckelroll för både biologisk mångfald 

och för en hållbar bebyggelseutveckling.  

 



 

 

 

Figur 12. Naturmiljö inom och i anslutning till detaljplaneområdet. 

 

Kommunalt skyddade områden 

I gällande översiktsplan för Sigtuna kommun redovisas skogsmark inom 

planområdet direkt söder om väg 273 som delar av ett helhetsområde för 

grönstruktur, området Horssjöskogen – Vidbo - Skepptuna, se Figur 13. Området 

är ett gammalt kulturlandskap kring Vidbo och Skepptuna där den vikingatida 

Långhundraleden en gång gick som farled mot Uppsala. Hela området är högt 

värderat som helhetsområde för naturvården. Skogsområdena är mindre kända 

för friluftslivet trots rika upplevelsemöjligheter. Den lokala grönstrukturen är en 

sammanvägning av natur-, kultur- och friluftsvärden och har också många 

ekosystemtjänster och ekologiska system.  

 

Omgivningarna söder om Lejdens gård, sydväst om planområdet, är utpekade 

som ekologiskt särskilt känsliga landmiljöer. Runt Lejdens gård har flera 



 

 

satsningar utförts de senaste åren; hagmark har röjts och återställs och gravfält 

har röjts fram i samarbete mellan markägare, lantbrukaren och Sigtuna kommun.  

 

 

Figur 13. Lokal grönstruktur med planområdet markerat i rött. Källa: ÖP 2014. 

 

Ett jordbruksdike väster om planområdet är utpekat som en ekologiskt särskilt 

skyddsvärd vattenmiljö. Runt detta finns ett skyddsavstånd på 300 meter 

redovisat i översiktsplanen. Jordbruksdiket berörs inte av markanspråk och 

miljökvalitetsnormer ska följas (se vidare i kapitel 4.6).  

 

Naturvärdesinventering 

En naturvärdesinventering har utförts under april 2017 (Calluna, 2017) och 

omfattade tre delområden varav två ligger inom planområdet, se Figur 14. Vid 

inventeringen identifierades 11 naturvärdesobjekt inom planområdet, varav 1 

objekt hade högt naturvärde (klass 2), 6 objekt påtagligt naturvärde (klass 3) och 

4 objekt visst naturvärde (klass 4).  

 

Utöver dessa avgränsades tre landskapsobjekt, dvs. områden där landskapets 

betydelse för biologisk mångfald är större eller av annan karaktär än de ingående 

naturvärdesobjektens betydelse. De identifierade områdena utgörs av ett 

landskapsobjekt för spillkråka, ett landskapsobjekt för gröngöling samt ett 

landskapsobjekt för jordbruksmarksfåglar.   

 



 

 

Totalt registrerades 16 värdeelement inom detaljplaneområdet vilka utgjordes av 

småvatten och stenrösen. 19 naturvårdsarter noterades inom detaljplaneområdet 

vid Callunas inventering. Vid utsök från Analysportalen noterades ytterligare tre 

naturvårdsarter vilket totalt ger 22 konstaterade naturvårdsarter för området.    

 

De högsta naturvärdena utgörs av en triviallövskog med åldrande asp, sälg, och 

gamla tallar samt brynmiljöer, stenrösen och små diken. Detta område ligger i 

planområdets nordvästra del och håller på att växa igen.   

 

 

Figur 14. Resultatet av naturvärdesinventeringen (Calluna, 2017).  

 

En kompletterande inventering genomfördes april-maj 2019 med avseende på 

salamander. Inventeringen genomfördes i några delområden (naturvärdesobjekt 

31–35, se Naturvärdesinventeringen av Calluna) i planområdets södra del med så 

kallade flaskfällor som placerades på lämpliga platser i vattnet där de låg i ca 24 

timmar under totalt tre fångstnätter. Endast en observation av en groddjursart 

gjordes under inventeringen, av mindre vattensalamander. Salamandern 

påträffades vid en myr i planområdets södra kant, öster om väg 858.  



 

 

Förekomsten av mindre vattensalamander inom planområdet bedöms vara mycket 

gles eftersom endast en individ påträffades vid totalt tre inventeringstillfällen med 

som mest 14 flaskfällor. De inventerade våtmarkerna bedöms dock kunna utgöra 

livsmiljö för arten och främst då sumpskogen och myren i planområdets södra del 

då dessa troligen har tillräckliga vattenvolymer för detta.  

 

Rödlistade arter 

Inom eller i anslutning till planområdet har fynd av 9 rödlistade arter gjorts 

(Calluna, 2017). Spel/sång av ortolansparv har inrapporterats från åkern mot 

Lejdens gård år 2015. Arten finns i princip bara på två platser i Stockholms län, 

varav ett kärnområde finns norr om planområdet vid Sigridsholm/Norrby. Både 

Lejden och Ängeby har bedömts som intressanta och här har arten också 

observerats under olika perioder (2009).  

 

Med anledning av den tidigare observationen av Ortolansparv utfördes 

kompletterande inventering år 2017. Vid inventeringen kunde arten dock inte 

återfinnas. I samband med utförd naturvärdesinventering genomfördes också 

eftersök på arten och inte heller då återfanns den. Ortolansparv bedöms därför 

inte häcka inom själva planområdet.  

Biotopskyddade naturmiljöer  

Vissa naturmiljöer i jordbrukslandskapet omfattas av det generella biotopskyddet, 

bl.a. åkerholmar, öppna diken, stenmurar och alleér. Naturmiljön i dessa biotoper 

ska skyddas och vid ingrepp ska dispens sökas hos länsstyrelsen.  

Generella biotopskydd fyller en viktig funktion som livsmiljöer för växter och djur 

samt som refuger, spridningskorridorer och ledlinjer i landskapet. De kvarvarande 

biotoperna är generellt sett få i jordbrukslandskap, eftersom de ofta har tagits 

bort i samband med rationalisering av jordbruket.  

 

Inom planområdet finns öppna diken som omfattas av det generella 

biotopskyddet. Dikena ligger dels i den nordvästra delen av planområdet, i kanten 

mellan åkermarken och skogsområdet och dels i planområdets mellersta del, 

söder om vägen som förbinder Trosta deponi med Trosta gård. Båda dikena 

kommer att behöva ersättas för att hantera dagvatten från planområdet, antingen 

via kulvert eller att dikena omleds till annat dike. Både kulvertering och omledning 

kräver dels anmälan om vattenverksamhet och dels ansökan om dispens för 

ingrepp i biotopskydd.  

 

Enligt definitionen ska biotopen ständigt eller under en stor del av året hålla 

ytvatten eller en fuktig markyta för att omfattas av biotopskyddet. Det innebär att 

markytan normalt bör vara fuktig under mer än hälften av året. Inför ansökan om 

dispens bör det utredas om dikena uppfyller definitionen. 

 

  



 

 

Ekosystemtjänster 

Många olika typer av ekosystemtjänster är idag knutna till området. 

Jordbruksmarken tillhandahåller försörjande tjänster (livsmedel från odlade 

växter) och är i åkermarksgraderingen från 1976 klassad som mark med 

medelförhållande i länet. Åkermarken och dess åkerrenar, diken och brynmiljöer 

utgör också värdefulla habitat för pollinerare och småvilt, vilket är viktigt för den 

reglerande tjänsten pollinering samt den stödjande tjänsten biologisk mångfald.  

 

Skogsområdena utgörs till stor del av produktionsskog och tillhandahåller således 

biomassa. Innan avverkning står skogen för många av de reglerande 

ekosystemtjänsterna som till exempel lokal klimatreglering, vattenreglering och 

bullerdämpning. Som naturvärdesinventeringen visar utgör skogen också viktiga 

habitat för olika växt- och djurarter, särskilt skogsområdet i planområdets 

nordvästra hörn.  

 

De kulturella ekosystemtjänsterna i området är starkt knutna till de fornlämningar 

som finns men också till den hävdade marken kring Lejdens gård.  

 

Rekommendationer i översiktsplanen 

• Byggande i nya områden ska alltid föregås av utredningar som 

säkerställer att skyddsvärda natur-, vatten- och kulturmiljöer inte hotas 

men också utvecklas och förstärks. 

• I ekologiskt särskilt känsliga områden ska påverkan på ekologiska 

funktioner alltid beaktas i miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsfrågor 

och detaljplanering.   

• Förändringar i markanvändning inom lokal grönstruktur kräver särskild 

hänsyn som ska beaktas i detaljplaner, bygglov och tillsyn.   

• Vid ingrepp i känsliga miljöer ska en balanseringsprincip användas i tidigt 

skede. Den innebär att en betydande negativ påverkan på ekologiska 

värden i första hand ska undvikas. I andra hand ska 

kompensationsåtgärder genomföras på plats.   

• Kan negativ påverkan inte undvikas, minimeras eller kompenseras ska 

ersättningsåtgärder genomföras i ett annat liknande sammanhang. 

 

4.3.2 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att området även fortsättningsvis utgörs av naturmark 

med övervägande delen skog. I området med höga naturvärden bedöms 

igenväxning fortgå. Skogsbruket fortsätter de södra delarna av planområdet och 

inga av de naturvärden som är identifierade inom området bedöms bli påverkade 

av detta eller andra åtgärder. Befintliga spridningssamband och ekosystemtjänster 

finns även fortsättningsvis på platsen. Nollalternativet innebär en liten påverkan 

på naturmiljön. Konsekvensen av nollalternativet kan vara positiv om områden 

med eftersatt skötsel omhändertas på sådant sätt att värden får möjlighet att 

utvecklas. Det mest troliga är dock att skötseln av området inte intensifieras eller 

anpassas till naturvärden, vilket istället kan medföra en liten negativ påverkan på 



 

 

naturvärdena i området. Bedömningen av nollalternativet är därför att detta 

innebär liten eller ingen negativ påverkan. 

4.3.3 Konsekvenser av planalternativet 
De mest skyddsvärda områdena återfinns i planområdets nordvästra delar, 

angränsande Lejdens gård. Området har i naturvärdesinventeringen klassats som 

högt naturvärde. Här återfinns också flera rödlistade arter. Ett öppet dike går 

söder om skogsområdet i gränsen mot åkermarken, vilket omfattas av det 

generella biotopskyddet. Planförslaget medför att stora områden av området som 

klassats som högt naturvärde försvinner. Även större delar av landskapsobjekten 

för jordbruksfåglar och gröngöling försvagas i anslutning till Lejdens gård. En 

buffertzon mot Lejdens gård är dock planlagd som Natur. Ekosystemtjänsterna 

inom området är tätt kopplade till befintliga naturvärden och spridningssamband. 

Ekosystemtjänsterna kopplade till biologisk mångfald och höga naturvärden 

påverkas av planen. Markanvändningen medför även konsekvenser på växt- och 

djurlivet i omkringliggande landskap genom förlorade födosöksområden och 

störningar som tillkommande buller och ljus i området. Ljusförorening innebär 

bland annat att fåglar får svårare att navigera med ett starkt ljus som lyser upp 

himlen, vilket har en negativ effekt på djurlivet. Planförslaget innebär att de 

rörliga arter som finns i planområdets nordvästra delar idag hänvisas mot väster 

och mot Lejden. Stora delar av naturvärdsobjektet med högt naturvärde (klass 2) 

mot Lejdens gård kommer att exploateras och spridningssambanden försvagas. 

Sammanlagt blir detaljplanens konsekvens för naturmiljön stor och negativ. 

Bedömningen baseras främst på att markområden med högt naturvärde 

ianspråktas samt att delar av spridningssamband försämras.  

4.3.4 Åtgärder 

Inarbetade åtgärder 
Viss anpassning har skett i plankartan för området som angränsar till Lejdens 

gård, där en buffertzon på 50–100 meter har planlagts som Natur. Större delen av 

det område som klassats som högt naturvärde (klass 2) kommer dock att 

försvinna. 

 

Inom skyddszonen finns flertalet träd med höga naturvärden, naturvärdesarter 

och värdeelement. Skyddszonen innefattar mindre delar av det naturvärdesobjekt 

med högt naturvärde som identifierats under naturvärdesinventeringen.  

 

I den östra delen av planen har området utökats med en mosse (väster om 

kraftledningen). Området utgör natur i planen och området kommer därför 

skyddas för framtida exploatering. Åtgärden kan ses som en kompensation för 

förlorade naturvärden i de södra delarna av planområdet. 

Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen) 
Skyddszonen mot Lejdens gård, i nordvästra delen av planområdet, bör utökas 

med ca 50-100 meter åt öster för att innefatta mer av den skyddsvärda natur som 

finns här för att enligt riktlinjerna i ÖP minimera påverkan på de ekologiska 



 

 

värdena. En större del av skogen med naturvärdesklass 2, den näst högsta 

klassningen, bör avsättas som natur.  

 

 

 

Inom skyddszonerna kan generellt värden skapas som försvinner i övrigt inom 

planområdet. Invid Lejdens gård kan bete utvecklas och betesmarker restaureras, 

för att dels kompensera förlusten av åkermark och öka värdet på den natur som 

planläggs. Uppväxande gran sänker naturvärdet i området mot Lejdens gård och 

genom att gallra uppväxande gran kan naturvärden i området höjas. 

 

Inom områden med sparad naturmark bör planbestämmelsen marklov för 

trädfällning införas. Det innebär att träd inte kan fällas godtyckligt. Det handlar 

främst om området mot Lejdens gård och längs med väg 858. Marklov medför att 

de naturvärden som är kopplade till äldre och grövre träd har förutsättningar att 

bevaras över tid. Marklov är positivt för naturmiljön i området och för de 

ekologiska spridningssambanden. 

 

Föreslagna gatustrukturer bör om möjligt justeras för att följa de lågpunkter som 

finns i området och möjliggöra att befintliga öppna diken kan bevars. Dikena kan 

då användas för att avvattna vägen och om en grönzon bevaras intill dikena kan 

förutsättningar skapas för att skydda befintligt växt- och djurliv. 

 



 

 

Matjordslaget från de öppna diken som ska grävas om bör sparas och läggas 

tillbaka när diket är flyttat till sin nya placering. Detta för att bevara den så 

kallade fröbanken från de arter som förekommer naturligt längs diket.  

 

För att minimera ljusförorening kan riktad/avskärmad belysning användas, gärna 

med LED som ljuskälla.  

 

Arbete i eller i anslutning till vattendrag bör inte utföras under våren då eventuella 

groddjur eller häckande fåglar uppehåller sig kring vattnet.  

 

Där sandiga jordar förekommer, bör det övervägas om det går att skapa någon 

form av sandig miljö för att gynna sandlevande insekter. Likaså bör det om 

möjligt skapas områden med artrik örtvegetation, gärna i sydvästligt läge på torr 

mark, för att gynna insekter. 

 

Träd som måste avverkas sparas som död ved och läggs som veddepåer på 

solexponerade platser. Bebyggelse bör om möjligt anpassas så att äldre träd kan 

sparas. Sälg och vide, som blommar tidigt och är viktiga för insekter, bör sparas.  

 

Större stenar och block kan med fördel läggas i samlingar i solexponerade lägen i 

anslutning till vattendrag eller våtmarker. Detta för att gynna grod- och kräldjur.  

 

4.4 Rekreation och friluftsliv  

4.4.1 Förutsättningar 
Inom utredningsområdet finns större skogar med rekreationsvärden och 

utvecklade stigsystem eller grusvägar. Boende inom planområdet har god 

tillgänglighet till skog med möjligheter till promenader, träning, natur, svamp- och 

bärplockning, cykling och ridning. Området används också för jakt.  

 

Rekreationsupplevelsen påverkas dock på grund av buller från flygplatsen. 

Stundtals är området tyst, men när flygplan passerar är närheten till flygplatsen 

påtaglig. Området har brister vad gäller att röra sig till fots eller med cykel längs 

vägarna 273 och 858. Gång- och cykelvägar samt säkra passager saknas.  

 

I gällande översiktsplan redovisas skogsmark inom den västra delen av 

planområdet som delar av ett helhetsområde för grönstruktur som har rika 

upplevelsemöjligheter. Området är en sammanvägning av bl.a. natur-, kultur- och 

friluftsvärden. Planområdet berörs inte av riksintresset för friluftsliv.  

 

  



 

 

Riktlinjer i översiktsplanen 

• Byggande i nya områden ska alltid föregås av utredningar som 

säkerställer att skyddsvärda natur-, vatten- och kulturmiljöer inte hotas 

men också utvecklas och förstärks. 

 

4.4.2 Konsekvenser av nollalternativet 
I nollalternativet bedöms rekreationen i området fortgå på samma sätt som idag. 

Nollalternativet bedöms inte medföra någon större förändring i förhållande till 

nuläget. 

4.4.3 Konsekvenser av planförslag 
Planförslaget innebär att dagens landskap till stora delar kommer att omdanas 

från skogsmark med inslag av jordbruksmark till ett verksamhetsområde.  

 

Den mest störande verksamheten föreslås förläggas till skogsmark i södra delen 

av planområde där de mest skyddsvärda områdena för närrekreation också 

återfinns. Här bedöms påverkan som måttlig, vilket medför att den negativa 

konsekvensen bedöms som liten.  

 

Rekreationsvärden och möjlighet till friluftsliv i området bedöms i första hand som 

lokala intressen. Påverkan är måttlig då det finns gott om liknande strukturer i 

området och möjligheterna för rekreation och friluftsliv i närområdet är goda. Den 

negativa konsekvensen bedöms därmed som liten.  

 

4.4.4 Åtgärder 
 

Inarbetade åtgärder 

Inom planområdet föreslås grönområden. Dessa områden kan fungera som en 

rekreativ tillgång för allmänheten och verksamma inom planområdet.   

 

Rekommenderade åtgärder 

Anläggning av cykel- och gångvägar längs med väg 273 och 858 rekommenderas 

för att underlätta rörelse genom, till och från planområdet.  

 

4.5 Människors hälsa  

4.5.1 Buller 

4.5.1.1 Förutsättningar 
Buller är oönskat ljud och anses vara ett stort folkhälsoproblem. När människor 

utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag men buller kan 

även ge upphov till stressreaktioner, sömnstörningar och liknande. Buller är 

dessutom både störande och irriterande, vilket kan ge koncentrationssvårigheter 

och därmed påverka både prestations- och inlärningsförmågan.  

 



 

 

Buller påverkar möjligheten till en god livskvalitet. Flera studier pekar på att 

långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Påverkan på sömn har konstaterats vid ljudnivåer över 45 dB(A) 

och risken för sömnstörningar ökar med antalet bullertillfällen.  

 

Variationerna för hur stora störningarna upplevs beror bland annat på vilken typ 

av ljud det är och ljudets kvalitet. Tid på dygnet, om bullret är kombinerat med 

andra störningar (exempelvis vibrationer) och attityd till bullerkällan kan också 

påverka. Likaså är bullerkänsligheten olika i olika miljöer. 

 

 

Flygbuller 

Hela planområdet ligger inom influensområde för flygbuller från Stockholm-

Arlanda flygplats. För flygbuller finns riktvärden om vilka ljudnivåer som inte bör 

överskridas vid bostäder. De befintliga bostadsfastigheterna Trosta 1:24 och 1:25 

ligger båda inom tillståndsgiven koncessionskurva för FBN 55 dB(A), dvs. den 

ekvivalenta flygbullernivån överstiger rekommenderade riktvärden för 

bostadsbebyggelse.  

 

De två befintliga bostadsfastigheterna ligger inom det område som i framtiden kan 

komma att beröras av maxbullernivåer överstigande 70 dB(A) tre gånger per 

årsmedeldygn. Den framtida bullerstörningen från enskilda flygplan kan komma 

att ligga över de rekommenderade riktvärdena för bostadsbebyggelse.  

 

Flygbullernivåerna är bestämda i tillståndsgiven koncession enligt miljöbalken. 

Planläggningen medför inga förändrade förhållanden för bostäderna ur 

flygbullersynpunkt.  

 

 

Trafikbuller 

Inom planområdet finns två befintliga bostadsfastigheter som i varierande grad 

utsätts för buller från vägtrafik. För trafikbuller finns riktvärden som anger att 

åtgärder ska övervägas om 65 dBA, räknat som ekvivalentnivå, överskrids 

utomhus vid bostadens fasad i anslutning till en befintlig väg. Befintlig miljö 

omfattar vägar och järnvägar som byggts före 1997 och som inte varit föremål för 

en väsentlig ombyggnad sedan 1997. För nybyggnad av vägar gäller andra 

riktvärden.   

 

Buller från vägtrafik kommer både från väg 858 samt från väg 273. 

Bostadsfastigheterna Trosta 1:24 och 1:25 är belägna norr om vägen till 

Skogshyddan och i kanten av planområdet. Tillkommande trafik inom planområdet 

bedöms medföra endast marginellt ökad störning. Trafikbuller från väg 858 

bedöms som försumbart då avståndet överstiger 500 meter. 

 

 

 



 

 

Industri- och verksamhetsbuller 

De två bostadsfastigheterna angränsar till befintliga verksamheter och påverkas 

inte i någon större omfattning av buller från tillkommande verksamheter inom 

planområdet. Detaljplanen medger dessutom att industriell verksamhet kan 

bedrivas i kombination med bostäderna eller var för sig.  

 

Verksamheten vid den f.d. Trostadeponin bedöms ge upphov till visst buller vid 

hantering av massor samt den betongfabrik som är verksam på fastigheten. För 

industri- och verksamhetsbuller finns inte riktvärden för ljudnivåer vid bostäder, 

men viss ledning fås av Boverkets och Naturvårdsverkets vägledningar.  

 

 

Riktlinjer i översiktsplanen 

• Nya verksamhetsområden ska placeras så att de kan 

kollektivtrafikförsörjas under de perioder av dygnet som verksamheterna 

är igång. Inom området ska man på ett tryggt, säkert och trevligt sätt 

kunna röra sig till fots och cyklandes.   

 

4.5.1.2 Konsekvenser av nollalternativet 
I nollalternativet bedöms bullernivån vara samma som idag. 

4.5.1.3 Konsekvenser av planförslaget 
Påverkan på bostadsfastigheterna från flygbuller bedöms som oförändrad. 

Tillkommande verksamheter kan även de påverkas av buller från flyg, exempelvis 

om det blir aktuellt med hotell i planområdets nordvästra del. Här bedöms att 

acceptabla ljudnivåer inomhus kan åstadkommas.  

 

Trafikbuller 

Tillkommande trafik inom planområdet bedöms medföra endast marginellt ökad 

störning för de två bostadsfastigheterna vid Mosstorpet. Påverkan för 

bostadsfastigheterna bedöms bli liten. 

 

Industri- och verksamhetsbuller 

Eftersom de tillkommande verksamheterna inom planområdet innebär en 

omvandling från naturmark till industrimark kommer förändringen oavsett 

verksamheternas karaktär att öka ljudnivån inom området. Planens påverkan i 

form av industri- och verksamhetsbuller bedöms som stor och den negativa 

konsekvensen bedöms som måttlig då relativt få människor drabbas.  

 

Sammantaget ökar bullernivåerna i ett redan bullerstört område. Till befintligt 

flygbuller tillkommer ökat buller från industri- och verksamheter. Den kumulativa 

bullerpåverkan är svårbedömd. Den negativa konsekvensen bedöms som måttlig. 

 

Boendemiljö bedöms som ett lokalt (litet) värde, medan påverkan från buller 

bedöms som måttlig. Den negativa konsekvensen bedöms därmed bli måttlig och 

lokal men bedömningen är osäker.  



 

 

 

4.5.1.4 Åtgärder 
Trosta 1:25 är den fastighet som skulle kunna bli mest påverkad industribuller. 

För att minska den eventuella olägenhet som industribullret skulle kunna medföra 

har ett 15 meter brett grönområde lagts ut öster om tomtplatsen. 

 

Boverkets rapport 2015:21, ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid 

planläggning och bygglovprövning av bostäder” anger vilka godtagbara värden för 

industribuller som kan accepteras för bostäder. 

 

Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som 

ska göras i varje enskilt fall. Nivåerna i tabell 1 bör i normalfallet vara vägledande 

för bedömning av om buller utgör en olägenhet.  

 

 
  

Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, men även 

förskolor, skolor och vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser 

och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. 

 

 



 

 

Utöver detta gäller:  
 

• Maximala ljudnivåer (L Fmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid 

klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.  

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall 

verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som 

vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller 

ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas 

med 5 dBA.  

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av 

tids-perioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar 

mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den 

bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån 

bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.   

 

 

4.5.1.5 Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen) 
En bullerutredning föreslås för att kartlägga den kumulativa effekten av buller i 

området, när det är känt vilken typ av verksamhet som ska etableras.  

 

För bostadsfastigheterna föreslås utredning ske kring behov av fönsteråtgärder för 

att minska bullernivåer inomhus samt om husen har behov av avskärmade 

uteplatser och utemiljöer.  

 

Det planlagda grönområdet vid Trosta 1:25 bör utgöras av någon typ av 

vegetation. För att vegetationen ska fungera bullerdämpande krävs täta buskar 

och träd med stor kronvolym. Vintergröna växter bör finnas om effekten ska vara 

året om. Grönska som visuell barriär rekommenderas för att minska den upplevda 

bullernivån.  

 

4.5.2 Damm 

4.5.2.1 Förutsättningar 
Den typ av verksamheter som skulle kunna förekomma inom planområdet kan 

innebära att damm sprids till omgivningen. Bergdamm bildas när berg eller sten 

bearbetas, till exempel i en stenkross eller vid annan bearbetning av stenmaterial. 

Hälsoriskerna med bergdamm beror till stor del på kvartsinnehållet och 

sammansättningen i dammet är beroende av det bergmaterial som förekommer.  

De sjukdomar som framför allt kopplats till bergdamm är stendammslunga, 

lungcancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Bergdamm innehållande kvarts 

kan orsaka stendammslunga och lungcancer. Dessutom kan bergdamm orsaka 

kroniskt obstruktiv lungsjukdom oavsett om kvarts förekommer eller inte.  

 

Utöver bergdammets sammansättning har partiklarnas storlek också en väsentlig 

betydelse för hur de påverkar hälsan. Stora partiklar faller snabbt till marken eller 



 

 

fastnar i övre luftvägarna (näsa/svalg) där de kan orsaka irritation, men sällan 

svårare sjukdom. Små partiklar kan inandas och fastna långt ner i luftvägarna.  

I regel uppträder symptom först 10–30 år efter det att exponeringen för 

kvartsdamm började (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

4.5.2.2 Konsekvenser av planalternativet 
Befintligt jordbruk innebär dammspridning vid främst harvning, sådd och skörd av 

hö eller spannmål. Det damm som då sprids innehåller dels jordpartiklar samt 

partiklar från själva grödan (växtpartiklar). Den största hälsoaspekten av damm 

inom jordbruket är en arbetsmiljöaspekt för dem som jobbar inom näringen. 

Planförslaget medför att dammspridning från jordbruk upphör, vilket är en liten 

positiv konsekvens. 

 

Miljöpåverkan i form av dammspridning från kommande verksamheter inom 

planområdet bedöms främst bestå uppstå vid stenkross, betongtillverkning, 

upplag av olika slag eller transporter på grusytor. Damningen kommer att vara 

regelbundet förekommande och inte säsongsbundet/tillfälligt som vid jordbruk. 

För att minimera konsekvenserna för närboende föreslås dammande verksamhet 

placeras i första hand i skog inom planområdet och på långt avstånd från 

bostäder.  

 

All användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till 

utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa 

eller miljö räknas som miljöfarlig verksamhet. För att få anlägga och driva vissa 

verksamheter krävs tillstånd eller anmälan beroende på hur verksamheten klassas 

enligt miljöprövningsförordningen. I samband med detta kommer verksamheten 

också att regleras. Miljöfarlig verksamhet som inte behöver tillståndsprövas eller 

anmälas bevakas av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd, som kan kräva 

åtgärder eller utredningar om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl. En 

verksamhetsutövare är skyldig att minimera miljö- och hälsopåverkan enligt 

miljöbalken. Kommande verksamheter kan också komma att regleras via 

kommunens bygglovsprövning.  

 

Boendemiljö bedöms som ett lokalt (litet) värde, medan påverkan från damm 

bedöms som liten efter åtgärder. Den negativa konsekvensen bedöms därmed 

som försumbar. 

4.5.2.3 Åtgärder 
Inga åtgärder med avseende på damm har vidtagits.  

4.5.2.4 Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen) 
Risken för dammspridning bör begränsas genom lämplig arbetsutrustning, genom 

att kapsla in eller avskärma den dammande processen, fukta materialet med 

vatten eller dammbindande blandningar, använda processventilation vid 

dammkällan, utföra arbetet från hytt samt att underhålla och rengöra utrustning 

och anordningar. 



 

 

 

4.5.3 Ljusstörning 

4.5.3.1 Förutsättningar 
Kommande verksamheter inom planområdet kommer troligen att ha krav på 

belysning av varierande grad. Ljus kan ge upphov till störningar för omgivningen 

och de flesta människor bor idag där natthimlen är påverkad av belysning.  

 

Människors syn är ett komplext sinne med förmåga att se i mycket stora 

ljusskillnader. Vi ser bra såväl en solig sommardag som en mörk vinternatt med 

snö och fullmåne. Vi kan dock inte se bra i detta stora spann samtidigt. Blir 

kontrastskillnaderna för stora uppstår istället bländning.  

 

Ögat uppfattar kontraster och vår uppmärksamhet riktas till de ljusa partierna. 

Ögats förmåga att ställa om skärpan avtar med ökad ålder. Därför är äldre 

personer mer känsliga mot bländning. Belysningsstyrkan från en punktbelysning 

avtar snabbt med avståndet. Bländningen är störst på nära håll och vid stor 

kontrast mellan ljusskällan och omgivningen, som vid exempelvis kraftig belysning 

via höga master i ett i övrigt mörkt område. Bländning är dels obehagligt för ögat, 

men medför också att vi uppfattar omgivningen sämre.  

 

Himmelsströljus är en mindre störande ljusförorening med större räckvidd. 

Fenomenet uppstår speciellt när det är snö på marken och låga, lätta moln. Snön 

återreflekterar ljus mot himlen som i sin tur reflekteras i molnen, vilket skapar en 

aura av ljus. Denna ”ljusdimma” kan synas på långt håll och kan exempelvis 

medföra att man sover sämre eller att man har svårt att uppfatta stjärnhimlen. 

Himmelsströljus stör inte de närboende i större utsträckning än de som bor en bit 

ifrån ljusskällan. Fenomenet är i stort sett omöjligt att åtgärda utan att släcka 

ljusskällan, men det kan minskas genom mer avskärmade armaturer.  

 

Forskning har också visat att produktion av hormonet melatonin minskar hos 

människor om de inte får tillräckligt med mörker under natten. Melatonin är viktigt 

för att människor ska bli sömniga och bra sömn är i sin tur mycket viktigt för en 

god hälsa.  

 

I översiktsplanen finns riktlinjer om att:  

• Belysning inom verksamhetsområden ska ge trygghet men inte vara 

störande för omlandet. 

 

4.5.3.2 Konsekvenser av planförslaget 
Hur tillkommande belysning från centrum- och verksamhetsområdet påverkar 

boende i området behöver utredas i samband med detaljprojektering, när det är 

känt vilka verksamheter som etablerar sig i området och vilken typ av belysning 

de behöver för sin verksamhet.  

 



 

 

När utomhusmiljön blir ljusare blir kontrasterna mindre och bländningseffekten 

minskar. För de bostadsfastigheter som ligger intill väg 858 kan en liten positiv 

konsekvens av planen vara att belysning vid centrumytan medför att det 

bländande ljuset från svepande billyktor upplevs som mindre störande. 

 

Boendemiljö bedöms som ett lokalt (litet) värde, medan påverkan från belysning 

av området bedöms som måttlig efter åtgärder. Den negativa konsekvensen 

bedöms därmed bli liten och lokal.  

 

4.5.3.3 Åtgärder 
Inga åtgärder med avseende på ljusstörning har vidtagits.  

 

4.5.3.4 Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen) 
För att minska ljusstörningen för de boende i området föreslås riktad belysning 

med LED-ljuskälla. De verksamheter som har behov av höga belysningsmaster 

föreslås placeras i ytterkanterna av området där få boende störs av ljuset.  

 

Frågan om ljusstörning bör utredas vidare när typ av verksamhet och 

belysningsbehov är känt.  

 

4.6 Vatten  

4.6.1 Förutsättningar 

Dagvatten 
Den västra delen av planområdet avvattnas västerut mot Lejden och bäcken som 

rinner mot Sigridsholmssjön. Den östra delen av planområdet avvattnas österut 

via ett system av åkerdiken som rinner mot ett vattendrag öster om Ängeby. Båda 

dessa avrinningsriktningar sammanfaller norr om Sigridsholmssjön. Vattnet rinner 

vidare till Vidboån, som i sin tur mynnar i Storån som rinner vidare via Sävjaån 

och så småningom till Fyrisån.  

 

En dagvattenutredning har genomförts inom planområdet med syfte att kartlägga 

förutsättningarna för dagvattenhantering i området med hänsyn till planerad 

exploatering (Ramboll, 2017). Nuvarande avrinning inom planområdet har 

analyserats och vattnets rinnvägar har tagits fram liksom utlopp och inlopp (figur 

15). I anslutning till planområdet finns flera befintliga diken. 

Dagvattenutredningen omfattade ett större område än nuvarande planområde 

varför en kompletterande utredning har sammanställts (Ramboll, 2018 och 2019). 

 



 

 

 

Figur 15. Vattnets rinnvägar inom planområdet. Översiktliga rinnpilar i blått (t.v). 
Rinnvägar från analys i ArcGIS (t.h). Mossen norr om område 6 är tillagt efter 
dagvattenutredningen. Avrinning sker dock från mossen och mossen kommer 
bevaras som natur varför ingen påverkan kommer att ske i område. 

 

I dagvattenutredningen föreslås att allt dagvatten inom planområdet ska renas 

och fördröjas innan det släpps ut från planområdet. I första hand föreslås 

dagvattnet omhändertas vid källan med lokala lösningar som gröna tak, 

permeabla beläggningar, grönytor och diken. I andra hand leds vattnet till 

gemensamma anläggningar, exempelvis dammar. Dagvatten transporteras ytligt i 

makadamdiken till de gemensamma anläggningarna eller till befintliga diken 

utanför planområdet. Vid korsande vägar kulverteras dikena. 

 

Föreslagna dagvattenlösningar innebär generellt en förbättring av 

föroreningssituationen. För samtliga föroreningarna minskar transporten både i 

halt och mängd till följd av planförslaget. 

Miljökvalitetsnormer 
Området avvattnas idag i huvudsak åt väster och öster och vidare norrut. 

Avrinningen sammanfaller norr om Sigridsholmssjön och vattnet rinner vidare till 

Vidboån, som i sin tur mynnar i Storån som rinner vidare via Sävjaån och så 

småningom till Fyrisån.  

 

Planområdet ligger inom huvudavrinningsområde Norrström och mynnar i 

recipienten Vidboån (vattenförekomst SE661938-162535) som rinner vidare till 

recipienten Storån (vattenförekomst SE662938-161712).  

 

Vidboån uppnår enligt VISS statusklassning från 2017-06-16 Måttlig ekologisk 

status (VISS, Vidboån, 2018). Utslagsgivande för bedömningen är måttlig status 



 

 

för allmänna förhållanden (näringsämnen). Den enda biologiska kvalitetsfaktorn 

som bedömts i detta vattendrag är kiselalger. Fosforhalten har uppmätts till 107 

μg/l, vilket motsvarar måttlig status. Tillgången på mätdata är begränsad och 

bedömningen är mindre säker. Det 95 procentiga konfidentintervallet överlappar 

klassgränserna mellan Måttlig/Otillfredsställande och God/Måttlig, dvs. den 

uppmätta halten ligger mellan God och Otillfredsställande status. 

 

MKN för Vidboån beslutades 2017-02-23 till God ekologisk status senast 2027. 

VISS bedömer att God ekologisk status inte kan uppnås före 2027 pga. att de 

åtgärder som krävs är tids- och resurskrävande samt att det finns administrativa 

begränsningar. 

 

Storån har enligt VISS statusklassning från 2014-09-14 God ekologisk status 

(VISS, Storån, 2018). Utslagsgivande för bedömningen är god status för 

kiselalger. Även Allmänna förhållanden (näringsämnen) har God status. Kiselalger 

är den enda biologiska kvalitetsfaktorn som har bedömts i vattendraget. 

Morfologisk status bedöms inte ha en betydande påverkan på biologin. MKN 

beslutades 2017-02-23 till God ekologisk status. 

 

Vidboån och Storån uppnår ej god kemisk status enligt klassning från 2015-08-16 

pga. att kvicksilver och PBDE överskrider gränsvärdena. Den kemiska statusen 

utan de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE är enligt klassning 

från 2014-08-14 God i både Vidboån och Storån. Bedömningarna bygger på att 

minst ett av de ingående kemiska ämnena bedöms som God status och inget av 

ämnena bedöms som Uppnår ej god status. 

 

MKN för Vidboån och Storån beslutades 2017-02-23 till god kemisk status med 

undantag i form av mindre stränga krav för de överallt överskridande ämnena 

kvicksilver och PBDE. 

 

I närheten av planområdet, cirka 1 km åt nordost, ligger en preliminär 

grundvattenförekomst (Lunda, id WA14097660) och 2,5 km västerut ligger 

grundvattenförekomsten Stockholmsåsen-Arlanda (SE661499-162101). 

Stockholmsåsens kemiska status är otillfredsställande enligt klassning 2017-02-

23. Utslagsgivande är förekomsten av PFAS11 där riktvärdet har överskridits. Den 

kvantitativa statusen har bedömts till god. Miljökvalitetsnormen för 

grundvattenförekomsten är god kemisk grundvattenstatus och god kvalitativ 

status.  

Grundvatten 
I den geotekniska bedömningen som Bjerking genomfört (Bjerking, 2017) har 

planområdet bedömts vara ett infiltrationsområde för grundvatten. För att 

upprätthålla befintlig grundvattennivå bör dagvatten även fortsättningsvis tillåtas 

infiltrera i så stor utsträckning som möjligt. 

 



 

 

Förekommande bergarter inom området är inte arsenikhaltiga och innehåller inte 

förhöjda halter av svavel (Bjerking, 2018). Därmed bedöms det inte finnas någon 

risk för påverkan på vatten i samband med bergschaktning eller hantering av 

schaktmassor förutsatt att massorna inte läggs upp i direkt anslutning till 

vattenområde. Sprängning av berg kan medföra risk för förorening av bl.a. kväve 

från sprängmedel, varför sprängning samt lagring av krossmaterial bör ske med 

samma försiktighetsmått. 

 

Dricksvatten 

Det saknas kommunal dricksvattenförsörjning inom området. Befintliga bostäder 

har egna dricksvattenbrunnar liksom den befintliga verksamheten på 

Trostadeponin och konferensanläggningen på Trosta Gård. För 

dricksvattenförsörjning till nya verksamheter inom planområdet ska ett antal 

brunnar med tillhörande ledningsnät anläggas inom planområdet. Detta nät ska 

drivas som en gemensamhetsanläggning där kapacitet ska finnas för 

vattenförsörjning till alla fastigheter inom planområdet. 

 

Avlopp 

Planområdet för Trosta 1:20 m. fl. kommer inte att ingå i kommunalt 

verksamhetsområde för VA. Två nya reningsverk med tillhörande ledningsnät 

planeras och kommer att drivas som gemensamhetsanläggningar. Inom 

planområdet finns ett antal enskilda avlopp av varierande kvalitet. Vid 

dimensioneringen av gemensamhetsanläggningarna för vatten och anlopp ska på 

sikt samtliga fastigheter inom planområdet kunna anslutas till anläggningen. 

 

Markavvattningsföretag 

Inom planområdet finns två markavvattningsföretag, Lejden-Trosta 

dikningsföretag i den västra delen och Trosta m. fl. dikningsföretag 1921 och 

1925. 

 

Åtgärder inom den nordvästra delen av planområdet kommer möjligtvis att 

påverka Lejden-Trosta dikningsföretag. Eventuella åtgärder får inte strida mot vad 

som fastställts i markavvattningstillstånden. Om så är fallet behöver 

verksamhetsutövaren samråda med dikningsföretaget och eventuellt låta ompröva 

eller upphäva det.  

 

Översvämning 

Området öster om väg 858, dels mellan vägen och trafikövningsplatsen samt dels 

öster om trafikövningsplatsen vid sumpskogen, utgör potentiella 

översvämningsområden enligt länsstyrelsens lågpunktskartering (Länsstyrelsen 

Stockholm, 2015). Dessa områden utgör de två större lågpunkterna inom 

närheten av planområdet och kan vid kraftigt regn bli vattenfyllda (figur 17).  

 

Strandskydd 

Planområdet berör inte objekt med strandskydd.  

 



 

 

 

Figur 16. Lågpunktskartering och markavvattningsföretag i anslutning till 
detaljplaneområdet.  

 

 

Riktlinjer i översiktsplanen 

I översiktsplanen finns riktlinjer om att:  

• Anläggningar för dagvatten ska utformas för rening, fördröjning och 

biologiska funktioner samt bidra till trivsamma bostads- och 

verksamhetsområden. 

• Byggande i nya områden ska alltid föregås av utredningar som 

säkerställer att skyddsvärda natur-, vatten- och kulturmiljöer inte hotas 

men också utvecklas och förstärks. 

• I problemområden för grundvatten eller då miljökvalitetsnormer för vatten 

riskerar att inte uppnås, och kommunalt vatten inte är ett alternativ, 

förordas gemensamma kretsloppsanpassade avloppsanläggningar. 

Gemensamt avlopp kan vara ett krav för ny exploatering. 

 



 

 

• Belastningen av näringsämnen och andra föroreningar som härrör från 

dagvatten, jordbruk, enskilda avlopp och verksamheter ska minska genom 

att högre krav ställs vid detaljplanering, bygglov, tillsyn och tillstånd. 

• Dagvatten ska flödesutjämnas, fördröjas och renas där det uppstår innan 

det leds till det kommunala ledningsnätet eller recipienten.  

• Ledningsnätet ska dimensioneras för kraftigare dagvattenflöden och 

tillräckliga ytor för fördröjning av dagvatten ska skapas.   

• Dagvatten ska nyttjas som en positiv resurs genom öppna lösningar som 

berikar stadsbilden och förser växt- och djurliv med livsmiljöer. 

Tillskapande av så kallade mångfunktionella ytor ska eftersträvas i 

planläggningen. 

 

4.6.2 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att dagvatten från området avrinner inom sina naturliga 

avrinningsområden, samt att naturmarken inom området kvarstår. Nollalternativet 

bedöms inte medföra någon större förändring i förhållande till nuläget. 

 

4.6.3 Konsekvenser av planalternativet 
Planalternativet innebär att området för skog och jordbruksmark exploateras, 

vilket medför hårdgjorda ytor och att dagvatten skapas. Det vatten som tidigare 

togs upp och fördröjdes inom planområdet genom befintlig vegetation kommer i 

framtiden att behöva omhändertas på plats. Flödet från planområdet beräknas öka 

till följd av exploateringen. Dagvatten från gator och kvartersmark kan innehålla 

föroreningar som behöver renas.  

 

För att uppnå god rening föreslås att allt dagvatten inom planområdet ska renas 

och fördröjas innan det släpps ut från planområdet. I första hand omhändertas 

dagvattnet vid källan med lokala lösningar som gröna tak, permeabla 

beläggningar och grönytor. I andra hand leds vattnet till fyra dammar. Befintliga 

avrinningsområden föreslås bevaras för att bevara vattenbalansen inom området. 

Några avrinningsområden föreslås ledas till gemensamma dagvattendammar. 

Dagvatten transporteras ytligt i makadamdiken till de gemensamma dammarna 

eller transporteras i makadamdiken till befintliga diken. Vid korsande vägar 

kulverteras dikena. I figur 17 visas föreslagna rinnvägar, diken, magasin och 

utlopp.  

 

 



 

 

 

Figur 17. Föreslagen dagvattenhantering inom området. Utdrag ur 
dagvattenutredning, Ramboll, 2019.  

 

 

Förutsättningarna för den dagvattenutredning som genomförts har varit att varken 

dagvattenflödet eller mängden föroreningar ut från området ska öka efter 

exploateringen. Avskärande diken har föreslagits för att förhindra inflöde till 

planområdet. Föroreningsberäkningar visar att halterna av samtliga beräknade 

ämnen i utgående vatten blir lägre än i nuläget. Mängderna av ämnen i utgående 

vatten blir mestadels lägre eller lika som före exploatering. Avskiljning av 

förorenade ämnen blir stor i dagvattensystemet. Mängden fosfor, kväve, 

benso(a)pyren och eventuellt även kvicksilver som transporteras från planområdet 

beräknas öka.  

 

Det är framför allt viktigt att kvalitetsfaktorn Näringsämnen i Vidboån inte 

påverkas. Kvalitetsfaktorn klassificeras utifrån parametern totalfosfor men 

dagvattenutredningen gör bedömningen att det är troligt att den ökade 

belastningen av fosfor från planområdet inte kommer påverka koncentrationen av 

fosfor i recipienterna och därmed inte kvalitetsfaktorn näringsämnen.  

Dagvattenutredningen gör bedömningen att miljökvalitetsnormerna inte påverkas.  

 

 



 

 

Vattnet i området och de nedströms liggande recipienterna bedöms ha ett visst 

värde och sårbarhet. Med de åtgärder som vidtas genom fördröjning och rening av 

dagvatten i de planerade dagvattensystemen bedöms påverkan bli försumbar. 

Negativa konsekvenser uppkommer inte och MKN påverkas inte. 

 

När jordbruksmark tas ut drift och ersätts med hårdgjorda ytor med 

dagvattenuppsamling, kan näringsbelastningen på recipienterna minska. Detta 

bedöms som en liten positiv konsekvens.  

 

När skogsmark och jordbruksmark ersätts med hårdgjorda ytor med 

dagvattenuppsamling finns risk för att infiltrationen i marken och därmed tillförsel 

till underliggande grundvatten minskar. Dock utgör området inte en 

grundvattenförekomst och den negativa konsekvensen bedöms som liten.  

 

4.6.4 Åtgärder 

Inarbetade åtgärder 
Fyra dagvattenmagasin föreslås anläggas. De kan utformas som våtdammar eller 

våtmarker med permanent vattenyta samt en reglervolym där vatten tillåts 

fördröjas. 

 

Dagvatten föreslås transporteras i öppna diken i hela planområdet. Dessa anläggs 

som makadamdiken med gräsbeklädd yta ovanpå ett lager makadam. Med denna 

utformning erhålls en god rening och fördröjning nära källan. 

 

Dagvatten infiltreras i så stor utsträckning som möjligt för att upprätthålla 

befintlig grundvattennivå.  

 

Dagvatten från hårt nedsmutsade ytor, som vägar och parkeringsytor, leds till 

anläggning med renande funktion, exempelvis växtbädd eller makadamdike. Stora 

parkeringsytor avvattnas till oljeavskiljare. 

 

Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen) 
Om dammarnas yta ökas skulle reningen av fosfor och kväve förbättras något.  

 

All rening och fördröjning sker på kvartersmark. På kvartersmark rekommenderas 

att allt dagvatten passerar någon form av rening/fördröjning innan det ansluts till 

diken eller annan gemensamhetsanläggning.  

 

Gröna tak bör användas i så stor utsträckning som möjligt. Stuprör från tak förses 

med utkastare som avleder dagvatten till grönyta. 

 

Hårdgjorda ytor avleds direkt till grönytor. Kantsten undviks. Parkeringsplatser 

bör lutas mot makadamdiken. På så vis erhålls rening och fördröjning nära källan. 

 



 

 

Vägdagvatten avvattnas till vägdiken. Alla nya vägar utrustas med diken. Kantsten 

undviks för att på så vis möjliggöra ytlig avrinning. Om vägen lutar kraftigt kan 

dikena terrasseras för att uppnå fördröjning och infiltration. Befintliga vägdiken 

bevaras. 

 

För att undvika tillskott av näringsämnen till recipienten är det viktigt att grönytor 

och växter på kvartersmark gödslas sparsamt. 

 

Diken som anläggs på deponiområdet görs täta i botten. Vatten ska inte kunna 

infiltrera och riskera att sprida föroreningar från deponin vidare. 

 

4.7 Byggtiden 
Miljöpåverkan under byggtiden är till stor del övergående och upphör när bygg-

nationen avslutats. Under byggtiden kan dock påverkan vara betydande och för 

vissa aspekter och intressen är påverkan under byggtiden av större betydelse än 

påverkan av det färdiga planområdet.  

 

De arbeten som troligtvis kommer att utföras för inledande exploatering av 

planområdet är schaktning och fyllning. Vidare kommer transporter av massor och 

material att ske samt arbete med teknisk försörjning, VA och gatunät med mera. 

Till detta kommer arbete med byggnader som troligtvis kommer att utföras 

utspritt över tid. Byggtidens exakta moment och tillvägagångssätt är svårt att 

beskriva i detta skede, nedan ges därför en översiktlig bild och en generell 

beskrivning utifrån ett antal antaganden som bedöms som rimliga.  

 

4.7.1 Förutsättningar 
Förutsättningarna för platsen framgår ovan. 

4.7.2 Konsekvenser under byggtiden 

Naturmiljö, landskap och vatten  
Planalternativet innebär att det under byggskedet kommer att förvaras och 

hanteras ämnen som exempelvis petroleumprodukter mm inom planområdet. 

Därmed finns en risk för läckage eller olycka vilket skulle kunna komma att 

påverka främst närliggande naturmiljö och nedströms vattenmiljöer.  

 

Konsekvensen bedöms som lokal, negativ och liten samt till viss del övergående 

med vidtagna skyddsåtgärder.  

Buller, vibrationer och damning  
Schaktning och andra bullrande arbeten kan medföra störningar för närboende. 

Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 

2004:15. Riktvärdena är en vägledning och grund för de restriktioner kring nivåer 

och byggtider som avtalas med entreprenören. Särskilda skäl kan motivera avsteg 



 

 

från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. Beslut i frågan tas i dessa fall av 

tillsynsmyndigheten.  

 

Sammantaget bedöms konsekvenserna som lokal och tidvis måttlig under den tid 

schakt, borrningsarbeten med mera sker närmast bostäderna. Gällande riktlinjer, 

krav på entreprenören samt bra information om pågående arbete kan minimera 

störningarna.  

 

Även för naturmiljö kan störning i form av buller påverka exempelvis fågelliv. 

Effekten är dock mycket begränsad i tid då schaktarbetena är förhållandevis 

kortvariga. Konsekvensen bedöms som liten och negativ.  

Påverkan på klimat  
Byggtiden påverkar även klimatet. Klimatkalkyler visar att särskilt energikrävande 

moment vid anläggande av exempelvis vägar är transport av material, produktion 

av asfalt, betong och stål samt energiförbrukning på arbetsplatsen.  

4.7.3 Åtgärder 

Inarbetade åtgärder  
Inga för tillfället.  

Rekommenderade åtgärder 
Tydliga krav bör ställas på entreprenören för att minimera riskerna för ett utsläpp 

till omgivande mark eller vatten under byggtiden. Beredskapsplan bör tas fram 

inför byggstart. De hydrauloljor som nyttjas i maskiner bör så långt möjligt 

utgöras av vegetabiliska eller biologiskt nedbrytbara dito.  

 

Etableringsytor, upplagsytor och arbetsområden bör regleras via miljökrav för 

byggtiden så att de styrs till gatu- och tomtmark och inte anläggs inom områden 

avsatta som Natur.  

 

Naturområden och naturvärden som ska bevaras inom planområdet bör märkas ut 

tydligt innan byggnation påbörjas. 

 

Fördröjning och rening av dagvatten från området under byggtiden bör installeras 

så snart detta är möjligt för att minska riskerna för bl.a. näringsläckage och 

grumling.  

 

Tydliga krav på entreprenören om vilka nivåer som gäller för buller och vibrationer 

under olika delar av dygnet. Krav på upprättande av miljöplan som omfattar 

kontroll och åtgärder vid eventuella överskridanden.  

 

Information till närboende om vilka moment som genomförs för stunden, vilka 

störningar som kan tänkas uppkomma samt kontaktuppgifter. 

 

 



 

 

4.8 Resursutnyttjande  

4.8.1 Förutsättningar 
Planområdet utgörs till största del av skog och ett mindre område med 

jordbruksmark. Enligt miljöbalken (3 kap. 4§) är jordbruk och skogsbruk av 

nationell betydelse. Det innebär att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 

för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Det innebär också att skogsmark som har betydelse för skogsnäringen så långt 

möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt 

skogsbruk. 

 

Planområdet gränsar enligt översiktsplanen till ett utpekat förändringsområde för 

verksamheter (Fs3 Trosta-Odenslunda). Förändringsområden betecknar områden 

där kommunen ser möjlighet för vidare utveckling av verksamheter och är inte så 

tydligt avgränsade. Inom förändringsområdet är det i översiktsplanen markerat en 

yta för verksamheter. Det är de områden som var aktuella för planläggning då 

översiktsplanen togs fram år 2014. De ytor som då diskuterades var 

jordbruksmark i direkt anslutning till Trosta Gård samt jordbruksmark NO om 

gamla Trostavägen fram till Åkervägen.  

 

Jordbruksmark söder om Trosta samt söder om väg 273 har inga utpekanden 

enligt Översiktsplanen, vilket betyder att pågående markanvändning antas fortgå.  

 

 

Figur 18 Förändringsområde för verksamheter (Fs3 Trosta-Odenslunda) enligt 
översiktsplanen från 2014. 



 

 

 

Runt Trosta Gård, i anslutning till planområdet, finns en del pågående 

verksamheter. Dessa utgörs bl.a. av trafikövningsplats och terrängkörningsbana 

för motorfordon.  

 

Området ligger nästan i sin helhet inom stoppområde för höga objekt väderradar, 

en del av riksintresse för totalförsvar (MB 3:9). 

 

Klassificering av åkermark 

Den övervägande delen av jordbruksmarken runt Trosta tillhör klass 3, vilket 

betyder att marken ger medelgoda skördar i förhållande till länet. Längre österut, 

utanför planområdet är jordbruksmarken av klass 4. Det betyder att marken ger 

skördar som är i snitt 4–10 % bättre än medelklassmark. Jordbruksmark av 

högsta klass 5 förekommer inte i området.  

 

Exploatering av jordbruksmark ska undvikas i största möjliga mån. I Stockholms 

län gäller detta särskilt naturbetesmark och åkermark i klass 3–5 i 

åkermarksgraderingen. I regionalt prioriterade bebyggelselägen såsom 

stadskärnor, strategiska stadsutvecklingslägen, primära bebyggelselägen samt i 

landsbygdsnoderna bör dock bebyggelse prioriteras. I den mån jordbruksmark 

ändå kan behöva exploateras ska det endast ske i undantagsfall och för att främja 

väsentliga samhällsintressen. 

 

 



 

 

 

Figur 19. Åkermarksgraderingen från 1976. Åkermarken inom detaljplaneområdet 
har klass 3 - medelförhållande i länet. 

  

Riktlinjer i översiktsplanen 

I översiktsplanen finns riktlinjer om att:  

• Jordbruksmark ska i första hand bevaras och utvecklas. För att tillgodose 

viktiga samhällsintressen för stadens utveckling och då annan lämplig 

lokalisering saknas kan jordbruksmark ändå övervägas att ta i anspråk. 

• En metod för värdering av jordbruksmark ska tas fram, metoden ska 

användas i framtagandet av en sektorsplan för jordbruksmark. 

• För den jordbruksmark som berörs av förändringsområdena bedöms här 

samhällsintresset för utveckling av bostäder väga tyngre än 

bevarandeintresset. Jordbruksmark av god beskaffenhet och arrondering 

inom eller i närheten av utredningsområdet ska i huvudsak bevaras.  

 



 

 

4.8.2 Konsekvenser av planalternativet 
Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse 

eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

 

Planförslaget innebär att ett mindre område brukningsvärd jordbruksmark tas i 

anspråk för verksamheter. Planen medför därmed en negativ påverkan på 

resurstillgången av produktiv jordbruksmark, vilket går emot de övergripande 

intentionerna i översiktsplanen samt länsstyrelsens rekommendationer. Planen 

medför samtidigt att möjligheten till verksamheter och arbetstillfällen ökar, något 

som också är tydligt prioriterat i översiktsplanen.  

 

Förändringsområden i översiktsplanen är inte tydligt definierade, utan detta ska 

göras under planarbetet. I det arbetet är jordbruksmark en viktig faktor att ta 

hänsyn till. Exploatering av skogsmark bedöms inte som lika problematiskt 

eftersom skog kan växa på många olika typer av marker. 

 

Med hänsyn till bristen på byggbar mark för verksamhetsområden inom regionen 

och planområdets närhet till både E4 och Arlanda flygplats finns ett stort allmänt 

intresse att öka tillgången på områden av detta slag. Det föreslagna planområdet 

medför en utökning av Trosta Gårds verksamhetsområde och det finns därmed 

även ett enskilt intresse. Rent geografisk bedöms det aktuella planområdet vara 

en bra lokalisering för dessa gemensamma intressen och för den aktuella typen av 

verksamheter. Omfattningen och utbredningen av verksamheterna står dock i 

konflikt med bevarandet av jordbruksmark. 

 

Jordbruksmarken i området har klassificerats som klass 3, alltså ge medelgoda 

skördar i förhållande till resten av länet (Figur 19). Eftersom det är ett mindre 

område som tas i anspråk bedöms påverkan som måttlig och lokal. Den negativa 

konsekvensen bedöms därmed bli måttlig.   

4.8.3 Åtgärder 

Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen) 
I anslutning till verksamhetsområdet/grönområden rekommenderas skyltar som 

berättar om det tidigare jordbrukslandskapet.  

 

Jordbruksmarken i väster i anslutning till Lejden sparas som natur och kan tillåtas 

utvecklas för att stärka värdena i området och/eller användas till bete. Om 

området betas växelvis av olika djurslag och element tillförs för att skapa en 

mångformig miljö kan betesmarken på sikt få högre naturvärden är om den 

brukas som konventionell jordbruksmark.  

 



 

 

4.9 Risk 

4.9.1 Förutsättningar 
Väg 273 är anvisad väg för transport av farligt gods. Farligt gods är ett 

samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de 

kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt 

sätt under en transport.  

 

Transport av farligt gods kan ge en rad olika hälsoeffekter beroende på vilket 

ämne som transporteras. Ämnena kan exempelvis vara explosiva eller 

brandfarliga, det kan handla om gaser eller oxiderande, giftiga, smittförande, 

radioaktiva eller frätande ämnen. Det normala är att det på en väg som anvisas 

för transporter av farligt gods förekommer ett par klasser av ämnen.  

 

Inom planområdet och dess omgivning finns ingen känd farlig verksamhet eller 

verksamhet som hanterar eller lagrar brandfarliga varor. Den enda riskkällan i den 

riskanalys som gjorts (Ramboll, 2018) är därmed de farliga godstransporter som 

sker längs väg 273.  

 

Av de olika ämnesklasser som kan transporteras längs väg 273 räknas klasserna 

explosiva ämnen, brännbar eller giftig gas, brandfarliga vätskor samt oxiderande 

ämnen eller organiska peroxider till den grupp där en olycka skulle kunna orsaka 

påverkan på ett avstånd från riskkällan. Andelen av godstransporter innehållande 

dessa ämnesklasser har i riskutredningen antagits till 91 %. Övriga ämnesklasser 

får i en händelse av olycka en begränsad spridning från riskkällan och antas inte 

påverka personer bortom olycksplatsens direkta närområde.  

 

Planen har anpassats så att riskerna för verksamheter som etablerar sig i området 

är små. De riskreducerande åtgärder som föreslås medför att planen har en 

positiv påverkan, då det i dagsläget saknas skydd mot olyckor kopplade till farligt 

gods.    

 

4.9.2 Åtgärder 
I planområdet finns plats att placera verksamhetslokaler med personal och 

övernattningsboende på de enligt Länsstyrelsen rekommenderade avstånden från 

Länsväg 273, d.v.s. 40 m avstånd från vägen för verksamheter och 75 m avstånd 

från vägen för övernattningsbostäder och hotell. 

 

Om riskreducerande åtgärder vidtas kan avstånd för verksamhetsbyggnader 

kortas till 30 m och avstånd för övernattnings- eller hotellbyggnad till 50 m, om 

brandavskiljande plank eller mur placeras på andra sidan diket och det byggs 

vägräcke som hindrar lastbilar köra av vägen. Det brandavskiljande 

planket/muren förutsätts ha en höjd av 3,5 m över vägbanan. Diket har 

funktionen att det samlar upp brandfarlig vätska i händelse av olycka där 

brandfarliga vätskor rinner ut. Då kan den brandfarliga vätskan inte rinna närmare 

byggnaderna. 



 

 

 

4.9.2.1 Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen) 
För att bedöma om ytterligare riskreducerande åtgärder behövs rekommenderas 

det i samtliga fall att samhällsriskanalys utförs när mera detaljerade och tydliga 

planer för byggnationen finns. 

 

För att säkert kunna ta sig längs med väg 273 och 858 till fots och på cykel 

rekommenderas att cykel- och gångväg anläggs längs med dessa vägar. Detta 

minskar risken för olyckor kopplade till trafiken. 

 

4.10 Indirekta och kumulativa effekter 
I anslutning till planområdet ligger Arlanda flygplats som är en expansiv 

verksamhet. Öster om planområdet ligger Odenslund och Lunda där tankar om 

ytterligare exploatering nämns i Översiktsplan 2014. Markanspråk i samband med 

detta kan endast konsekvensbedömas översiktligt eftersom markanspråk eller 

åtgärder inte regleras inom ramen för den aktuella detaljplanen.  

 

Tillkommande exploatering kring Arlanda eller Odenslund/Lunda bedöms som en 

indirekt effekt som kan påverka verksamheter i Trosta. Tillkommande planering 

bedöms också som en kumulativ effekt (samlat markanspråk) tillsammans med 

den aktuella planen för alla de miljövärden som finns inom och i anslutning till 

planområdet.  

 

En indirekt effekt av den aktuella detaljplanen kan bli att verksamheter runt 

Arlanda riskerar att spridas ut över ett större område än i nuläget. Exploatering 

kommer inte längre att ske i huvudsak väster om flygplatsen, mot Märsta, utan 

även öster om densamma inom nya områden. Detta medför risk för utglesning 

och ett ökat transportbehov, något som inte går i linje med en hållbar utveckling. 

 

Ytterligare en indirekt effekt av den aktuella detaljplanen är att när området runt 

Trosta exploateras riskerar områden mellan Arlanda och Trosta att ”hamna i kläm” 

med ett ökat exploateringstryck som följd. Detta bedöms som en särskilt viktig 

aspekt för omgivningarna runt Lejden och Sigridsholmssjön. Bevarande av dessa 

områden borde säkerställas genom någon form av skydd. Sigtuna kommun 

rekommenderas fortsatt utredning av skyddsmöjligheter.  

 

Det samlade markanspråket av detaljplanen och eventuell tillkommande 

exploatering runt Arlanda och Lunda riskerar att medföra påverkan på 

naturvärden kopplat till det brukade landskapet med dess skyddsvärda arter. Det 

är framförallt landskapsobjekt och arter som riskerar att påverkas negativt. 

Sigtuna kommun rekommenderas att vara observant på hur kommande 

exploatering i jordbrukslandskapet påverkar arter kopplade till dessa miljöer.  

 

  



 

 

5. Samlad bedömning 

5.1 Miljöbedömningens påverkan på detaljplanen 
Arbetet med miljöbedömningen av detaljplanen har genomförts av Ramböll och 

diskuterats med kommunen. Behovsbedömning och avgränsning har diskuterats 

med Länsstyrelsen i Stockholms län.  

 

Arbetet med miljöbedömning och utredningar för detaljplanen har bland annat 

medfört att: 

 

• Dagvattenhanteringen säkerställer uppfyllandet av miljökvalitetsnormer 

för ytvatten samt att grundvattenresurser inte påverkas negativt. 

• Naturvärdesinventering, kulturmiljöutredning samt landskapsanalys har 

resulterat i att fornlämningsområden och andra värdefulla naturmiljöer 

sparas och planläggs som natur på kvartersmark. 

 

Utöver de åtgärder som blivit inarbetade i detaljplanen föreslår denna MKB 

ytterligare åtgärder som bör vidtas. Dessa beskrivs som rekommenderade 

åtgärder och är t.ex. sådant som inte kan arbetas in i detaljplanen eller som 

behöver utredas vidare. Se vidare i kapitel 4.  

 

5.2 Detaljplanens huvudsakliga konsekvenser 
De betydande konsekvenserna av planförslaget bedöms främst hänga samman 

med den stora omvandling som kommer att ske av naturmiljön och landskapet. 

Pågående markanvändning med skogsbruk och till viss del jordbruk föreslås till 

stora delar upphöra och området istället omvandlas till ett verksamhetsområde. 

Exploateringen innebär att den öppna åkermarken delvis förvinner och det 

halvöppna landskapet mot Lejden ersätts med byggnader med en total bygghöjd 

om maximalt 17 m. Förändringen bedöms kunna bli visuellt påtaglig i denna 

sektion men skyddas på sikt av området som avsätts som Natur. Förändringen 

från Lejden avseende vyer och upplevelsen av landskapet bedöms på sikt som 

liten och eventuellt måttliga. Landskapet bedöms ha ett stort värde och 

konsekvensen bedöms sammantaget som måttlig och negativ. 

 

De högsta naturvärdena återfinns i planområdets nordvästra hörn angränsande 

Lejdens gård samt centralt i området intill det öppna dike som går genom skogen. 

Delar av det nordvästra hörnet bevaras genom att planläggas som natur på 

kvartersmark. Det centrala området bevaras inte från exploatering. För naturmiljö 

bedöms de negativa konsekvenserna bli stora då områden med högt naturvärde 

ianspråktas samt att delar av spridningssamband försämras. 

 

De kulturella värdena är knutna till fornlämningar samt till omgivande 

kulturlandskap. Flera kulturlämningar har bevarats genom planläggning av natur 

på kvartersmark. Den negativa konsekvensen på kulturmiljön bedöms bli måttliga.  

 



 

 

Skogen används för friluftsliv och rekreation av de närboende. Dessa är dock få 

och det finns gott om liknande strukturer i området. Med föreslagna åtgärder 

bedöms boende kunna röra sig fritt till och från området och planens negativa 

påverkan bedöms bli liten. 

 

Planförslaget beaktar de restriktioner som finns kring människors hälsa och risk. 

Den kumulativa effekten av buller behöver utredas vidare. Föreslagen 

dagvattenrening säkerställer att miljökvalitetsnormer nedströms klaras. Negativa 

miljökonsekvenser knutna till människors hälsa, risk och vatten bedöms bli små 

eller försumbara efter åtgärder.  

 

En utveckling av planområdet med verksamheter placerade i ett strategiskt läge 

nära Arlanda, bedöms av Sigtuna kommun medföra en god hushållning med mark. 

Föreslagen lokalisering beaktar miljökvalitetsnormer, större delen av de högsta 

miljövärdena och möjliggör samtidigt syftet med detaljplanen.  

 

5.3 Överensstämmelse med miljöbalken 

5.3.1 Hänsynsregler 
Miljöbalkens kapitel 2 behandlar de så kallade allmänna hänsynsreglerna. 

Reglerna innebär bland annat att den ansvarige måste ha kunskap om verk-

samheten eller åtgärden, att man ska vidta skadeförebyggande åtgärder och att 

verksamheten eller åtgärden ska också ska lokaliseras till en lämplig plats, 

hushålla med råvaror samt använda bästa produkt och teknik.  

 

Kommunen har i planeringsprocessen med översiktsplan och detaljplan med 

miljöbedömning utrett alternativa lokaliseringar för verksamheter. Detaljplanen är 

anpassad efter de högsta skyddsvärden som förekommer inom området och 

skadeförebyggande åtgärder är inarbetade. Detaljplanen bedöms vara förenlig 

med de allmänna hänsynsreglerna. 

 

5.3.2 Hushållningsprinciper 
Miljöbalkens kapitel 3 innehåller grundläggande bestämmelser för hushållningen 

med mark- och vattenresurser. Där anges bland annat att mark- och 

vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Vidare 

anges att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk endast om det behövs för 

att tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att mark- och vattenområden 

som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt som möjligt ska skyddas 

mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

 

Riksintressen enligt Miljöbalkens kapitel 3 berörs ej av planområdet. Däremot 

berörs jordbruksmark. En fortsatt utveckling med ett verksamhetsområde i ett 

strategiskt läge, bedöms av Sigtuna kommun medföra en god hushållning med 

mark. Föreslagen lokalisering beaktar miljökvalitetsnormer, de högsta 



 

 

miljövärdena och möjliggör samtidigt syftet med detaljplanen. Sigtuna kommun 

bedömer att detaljplanen är förenlig med hushållningsprinciperna i miljöbalkens 

kapitel 3.  

 

Kapitel 4 i Miljöbalken redovisar särskilda bestämmelser för hushållning med 

mark- och vatten för vissa områden, så kallade riksintressen. Inom 

riksintresseområden får exploatering ske endast på ett sätt som inte påtagligt 

skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte 

hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Riksintresse kultur finns öster om 

planområdet men bedöms inte påverkas. Detaljplanen bedöms vara förenlig med 

hushållningsbestämmelserna i Miljöbalkens kapitel 4. 

 

5.3.3 Miljökvalitetsnormer  
Miljöbalkens kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer, vilka ska säkerställa att 

människors hälsa och miljö inte påverkas negativt. Normerna reglerar den kvalitet 

på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt. I dagsläget finns MKN för 

omgivningsbuller, föroreningar i utomhusluft, kemiska föreningar i fisk- och 

musselvatten samt kvalitetskrav för vattenförekomster.  

 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft riskerar inte att överskridas där människor 

vistas stadigvarande inom eller i anslutning till planområdet. De nya 

verksamheterna medför ökade trafikflöden inom området. Gällande 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms inte överskridas lokalt. Den 

regionala påverkan bedöms vara försumbar. Enligt luftföroreningskartor från SLB 

Analys ligger halterna av både partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) i 

planområdet idag gott och väl under gällande miljökvalitetsnormer. Normerna 

överskrids inte idag längs lv 273 och lv 858. Fordonstrafiken kommer visserligen 

att öka något med fler verksamheter, men detaljplanen bedöms inte motverka 

uppfyllandet av fastställda miljökvalitetsnormer.  

 

Normer för vattenkvalitet berörs av dagvattenhantering, se även kapitel 4.6. Med 

föreslagna reningsåtgärder bedöms att vattenförekomster inte påverkas negativt. 

Detaljplanen bedöms inte motverka uppfyllandet av fastställda 

miljökvalitetsnormer.  

 

5.3.4 Miljökvalitetsmål  
Det så kallade Generationsmålet anger inriktningen för en samhällsomställning 

som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsmålen anger i sin tur det tillstånd i den svenska miljön som 

miljöarbetet ska leda till. Etappmål anger steg på vägen till generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen. 

 

Följande av de nationella miljökvalitetsmålen bedöms kunna påverkas av den 

föreslagna detaljplanen:  

 



 

 

• Ingen övergödning 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Ett rikt odlingslandskap 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 

I Sigtuna kommun ska halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ha 

någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk 

mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

 

Ingen övergödning bedöms stödjas via planförslaget eftersom 

dagvattenhanteringen medverkar till att gällande normer för vattenkvalitet kan 

nås. Belastningen av näringsämnen kan minska när jordbruksmark tas ur drift.  

 

Grundvattnet i Sigtuna kommun ska ge en säker och hållbar 

dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar 

och vattendrag. Enskilda avlopps belastning på sjöar, vattendrag och grundvatten 

ska minska. Grundvattentillgångarna ska skyddas från lokaliseringar av 

verksamheter som kan riskera att påverka grundvattnet negativt.  

 

Grundvatten av god kvalitet bedöms stödjas av planförslaget. Dagvatten fördröjs 

och renas inom planområdet samt infiltreras i mark där det är möjligt.  

 

I Sigtuna kommun ska skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion 

skyddas. Den biologiska mångfalden ska samtidigt bevaras samt kulturmiljövärden 

och sociala värden värnas. Det gäller även i de fall skogen utnyttjas som förnybar 

naturresurs. 

 

Levande skogar motverkas av planförslaget. Områden med skog som är viktiga för 

många djur och växter kommer att försvinna.  

 

I Sigtuna kommun ska odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 

biologisk produktion och livsmedelsproduktion skyddas. Den biologiska 

mångfalden och kulturmiljövärdena ska samtidigt bevaras och stärkas. 

 

Ett rikt odlingslandskap motverkas av planförslaget. Möjligheten till biologisk 

produktion och livsmedelsproduktion kommer att upphöra i området. Öppna diken 

som ersätts med ledningar betyder att småbiotoper i odlingslandskapet försvinner. 

Öppna dagvattenlösningar bedöms i viss mån kunna fungera som kompensation 

för förlust av småbiotoper. Jordbruksmark kan inte kompenseras.  

 

Sigtuna kommuns bebyggda miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas 

tillvara och utvecklas även i den bebyggda miljön. Byggnader och anläggningar 

skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 

god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Gång- och 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/7-Ingen-overgodning/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/9-Grundvatten-av-god-kvalitet/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/13-Ett-rikt-odlingslandskap/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/


 

 

cykelvägar samt kollektivtrafiken ska utvecklas så de blir attraktiva alternativ till 

bilen och utrymmet för produktion och användning av förnybar energi ska 

utvidgas.   

 

God bebyggd miljö bedöms till viss del stödjas av planförslaget eftersom natur- 

och kulturvärden tas tillvara. Anpassningar har skett av placering av verksamheter 

och byggnader.    

 

Sigtuna kommun ska ha ett rikt växt- och djurliv. Den biologiska mångfalden ska 

bevaras genom att arternas livsmiljöer och ekosystemens funktioner och 

processer värnas, bland annat genom att förhindra belastning på ekosystemen av 

vatten- och luftföroreningar och genom en aktiv naturvård. Naturen med dess 

växter, djur och övriga organismer är en väsentlig del i människans livsmiljö och 

en grund för vår hälsa och välfärd. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.   

 

Ett rikt växt- och djurliv motverkas av planförslaget. Stora områden med skog och 

jordbruksmark med småbiotoper som är viktiga för många djur och växter 

kommer att försvinna. Öppna dagvattenlösningar bedöms i viss mån kunna 

fungera som kompensation för förlust av småbiotoper. 

6. Samråd 

Syftet med miljöbedömning och MKB är att integrera miljöaspekter i planarbetet 

så att en hållbar utveckling främjas. För att integrera miljöaspekterna i planen har 

arbetet med MKB skett parallellt med planarbetet. Arbetet med MKB har också 

stämts av med Länsstyrelsen i Stockholms län.  

 

Målsättningen har varit att miljöbedömningen ska påverka planens utformning, 

men det har i alla frågor inte varit möjligt. För att förtydliga vad som är inarbetat i 

planerna redovisas dessa åtgärder separat. Åtgärder som rekommenderas utöver 

detaljplanen redovisas under separat rubrik och ingår inte i 

konsekvensbedömningen av detaljplanen.  

 

Under programsamrådet inkom ett antal yttranden, se vidare i 

samrådsredogörelsen för detaljplanen. En del yttranden från programsamrådet 

kan sägas vara beaktade genom anpassningen från programalternativet till 

planalternativet. 

 

Samråd om planförslaget föreslås hållas under hösten 2019. Därefter sker en 

sammanställning av inkomna yttranden och planförslaget och MKB omarbetas vid 

behov. Nästa steg i processen är granskning och efter eventuell ytterligare 

anpassning av planförslaget kan detaljplanen antas. Först när detaljplanen har 

antagits och vunnit laga kraft får området exploateras.   



 

 

7. Uppföljning och övervakning 

MKB ska innehålla en redogörelse av den uppföljning som kan behövas av den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan medföra. Förslagen 

till uppföljning och övervakning ska säkerställa att riktvärden och 

rekommendationer följs samt att en god bebyggd miljö skapas.  

 

Enligt svensk lagstiftning har verksamhetsutövare ett stort ansvar att deras 

verksamhet inte skadar människors hälsa eller miljön. Verksamhetsutövarens 

egenkontroll regleras genom bestämmelserna i Miljöbalken och innebär bland 

annat att verksamhetsutövaren har det huvudsakliga ansvaret för uppföljning och 

kontroll av eventuella miljökonsekvenser under omvandling av planområdena. 

 

Följande aspekter bör följas upp:  

• Utsläpp till vatten under själva anläggningsskedet 

• Eventuell kompletterande planering och dess samlade verkan på 

jordbrukslandskapet.  

8. Tillkommande prövning eller fortsatt arbete 

Tillkommande anmälan, dispens eller prövning kan krävas för: 

• Ansökan om borttagande av fornlämning 

• För kulvertering eller omgrävning av diken behöver anmälan om 

vattenverksamhet ske till länsstyrelsen.  

• Dispens för biotopskydd för påverkan på åkerdiken behöver ansökas hos 

länsstyrelsen för de åkerdiken som kommer att kulverteras eller omledas. 

• Åtgärd som väsentligt kan ändra naturmiljön och som inte prövats enligt 

annan ordning, så kallat 12:6-samråd enligt Miljöbalken. 

• Markavvattningsföretaget Lejden-Trosta ligger inom planområdet och 

påverkas troligen av exploateringen. En ansökan om ändring ska i så fall 

skickas till mark-och miljödomstolen. För att få mer information om t.ex. 

flöden, vattennivåer etc. måste handlingar hämtas från stadsarkivet. 

• Fortsatt utredning för dricksvattenuttag, tillstånd kan komma att krävas. 

• Fortsatt utredning för avloppshantering, tillstånd kommer att krävas. 

 

  



 

 

Fortsatt utredning krävs kring ett antal områden:  

• utformning av dagvattenanläggningar 

• lämplig placering av brunnar för uttag av dricksvatten 

• höjdsättning och utförande för omgrävning av diken 

• Bullerutredning 

 

Ytterligare krav på kvalitetssäkring, miljöhänsyn och säkerhet under byggtiden 

behöver ställas under bygglovsprövningen. 

9. Metoder och osäkerheter 

Arbetet med MKB har genomförts med stöd av befintlig lagstiftning. För att följa 

lagstiftningen och för att göra konsekvensbedömningen har olika typer av 

checklistor använts. Rumsliga analyser har genomförts med kartmaterial och GIS-

databaser som grund. I de fall då bedömningen har kunnat baseras på gällande 

riktvärden eller normer har en sådan jämförelse gjorts.  

 

MKB genomförs utifrån bedömningar om en framtida situation. Eftersom framtiden 

är okänd finns det i bedömningarna alltid en viss osäkerhet. Osäkerheter utgörs 

av oförutsedda fynd eller förutsättningar. Den här MKB:n bygger på information 

som har varit känd under processen.  Samrådet har varit ett sätt att samla in 

ytterligare information om området. 

 

10. Kompetens 

Ann Ajander 

Ann är uppdragsledare med inriktning mot miljö på Ramboll i Linköping. Ann har 

lång erfarenhet av miljöfrågor och arbetar med MKB, miljölagstiftning, 

tillståndsprövningar enligt miljöbalken, miljöbedömning, anmälningar och 

dispenser, egenkontroll samt utredningar inom mark, vatten och miljö. Hon har 

god kunskap om miljölagstiftning. 

 

Ann är uppdragsledare för strategiska och specifika MKB:er samt även 

tillståndsprövningar, teknikansvarig och uppdragsledare. Ann har även arbetat 

med prövotidsutredningar och anmälningar enligt miljöbalken och 

koncessionsansökningar enligt torvlagen med tillhörande MKB. Sammanställning 

och utvärdering av vattenkontroll, karakterisering av lakvatten och sediment, 

marktekniska undersökningar. 

 

Ingrid Nilsén Boklund 

Ingrid Nilsén Boklund har en civilingenjörsexamen i Miljö- och Vattenteknik från 

Uppsala Universitet (UU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).  



 

 

Hos Ramböll jobbar Ingrid med hållbar stadsutveckling genom blågrön 

infrastruktur och ekosystemtjänster. Hon har erfarenhet av pilotstudier, 

samverkansprojekt och metodutveckling och har jobbat i flera interna 

multidisciplinära utvecklingsprojekt rörande ekosystemtjänster och socioekologisk 

stadsplanering. Ingrid är också med i Rambölls interna nätverk ”Young planners 

for Liveable Cities” där hon i ett internationellt forum jobbar för stadsplanering 

med fokus på levande, hållbara samhällen. 
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Foton i rapporten är tagna av Ramböll om inget annat anges.  

Grundkarta med tillstånd av Sigtuna kommun. 
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