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Förord

Allmänna intressen är en bilaga till Översiktsplan 2014 och är 
ett kunskapsunderlag som ligger till grund för strategier och 
riktlinjer som redovisas i antagandehandlingen. Allmänna 
intressen är de generella intressen och behov som berör alla 
medborgare i ett samhälle. Här presenteras en genomgång 
och analys av olika allmänna intressen. 
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KoMMuNiNVåNArE,  
boSTädEr ocH byGGANdE
Befolkningen i Sigtuna kommun har de senaste åren ökat och prognoser 
visar en fortsatt befolkningstillväxt under kommande år. Detta ställer krav 
på ett högt tillskott av nya bostäder anpassat till den efterfrågan som finns. 
Nya bostäder ska vara av god kvalitet och skapa en fysisk miljö som bidrar 
till god folkhälsa.
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FolKhälsa och social hållbarhet

Folkhälsa och social hållbarhet är grundläggande 
för kommunens utveckling som skapar samhälle-
liga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen. I jämförelse med regionen 
är folkhälsan i Sigtuna kommun idag inte tillräck-
ligt god.  

En fysisk miljö som möjliggör hälsosamma val är 
viktig i arbetet med att främja hälsa och förebygga 
sjukdom. Trygga, säkra, attraktiva och tillgängliga 
gång- och cykelvägar, förskole- och skolgårdar 
och bostadsområden samt god tillgänglighet till 
grönområden och tätortsnära friluftsliv möjliggör 
och stimulerar fysisk aktivitet i vardagen. Det är 
viktigt att säkerställa att det finns möjligheter till 
rörelse i olika former för människor i alla åldrar.
För att främja trygghet och integration behöver 
tätorterna planeras så att det blir en variation i 
användandet och rörelse över så många timmar 
på dygnet som möjligt. Kommunen planerar för 
mötesplatser med varierade funktioner för att 
människor naturligt ska träffas. 

Samhällsplanering ska ske i nära samverkan med 
kommunens invånare. Genom en ökad delaktig-
het nås alla grupper av boende och genom att låta 
delaktighet genomsyra hela planeringen av boen-
de- och närmiljö, uppnås såväl bättre resultat som 
ökad tillit och förtroende.

Fritid och reKreation

Rekreation har som utgångspunkt att människor 
ska få tillfälle till fysisk aktivitet, återhämtning 
från krav i vardagslivet på arbetet och i hemmet. 
En rik fritid har stor betydelse för folkhälsan, ger 
stimulans till nya tankar och aktiviteter genom 
lek, idrott och friluftsliv. 

Rätt planerade och strategiskt belägna grönområ-
den, lekplatser, idrottsplatser, spår och leder lockar 
fler människor till lek, rörelse och gemenskap i 
vardagen. En viktig planeringsförutsättning är 
att nyttjandet av olika aktiviteter kan skilja sig åt 
mellan flickor och pojkar, mellan män och kvin-
nor samt mellan människor med olika kulturella 

bakgrunder. Med en växande befolkning och 
förtätning av stadsdelar ökar behoven av lättill-
gängliga och mångfunktionella anläggningar och 
rekreationsområden.

I kommunen finns goda möjligheter till frilufts- 
och idrottsaktiviteter med aktiviteter som skogs-
promenader, bad, båtliv, ridning, golf, långfärds-
skridskor eller skidor. För olika idrottsaktiviteter 
finns många inom- och utomhusanläggningar, 
ishall samt sporthallar. 
 
Kultur

Med kultur avses i översiktsplanen den konst-
närligt orienterande innebörden av begreppet 
och omfattar såväl den kommersiella delen som 
fritidskulturen/amatörkulturen. Att vara del av 
eller att ta del av andras skapande i form av konst, 
musik, dans, film, teater litteratur är berikande 
och en viktig grund för innovationer, värderingar 
och demokratisk förståelse.

bostäder och byggande

Antal bostäder i kommunen uppgick den 31 
december 2012 till drygt 17 700. Fördelningen av 
de olika boendeformerna ser olika ut för Sigtunas 
kommundelar. Den vanligaste boendeformen i 
Märsta är hyresrätt följt av bostadsrätt. I Sigtuna 
stad är den vanligaste boendeformen äganderätt 
tätt följt av hyresrätt. I Rosersberg är cirka hälften 
av alla bostäder äganderätter och bostadsrätter 
utgör cirka 35 procent. På landsbygden är ägande-
rätten den dominerande boendeformen. 

Bostadsbeståndet är modernt. Mindre än 1 
procent av lägenheterna är inte fullt moderna och 
andelen trångbodda hushåll, som bor mer än två 
personer per rum förutom kök och vardagsrum, är 
endast 2,5 procent. 

Bostadsbyggandet under 2000-talet har varierat 
kraftigt i omfång och delvis även i inriktning. 
Under den senaste tioårsperioden har det i ge-
nomsnitt producerats cirka 225 bostäder per år. 
År 2012 färdigställdes drygt 200 nya bostäder i 
kommunen. 

Kommuninvånare, bostäder och byggande
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Kommuninvånare, bostäder och byggande

Varje år antas i kommunfullmäktige ett program 
för bostadsförsörjningen, hösten 2013 antogs det 
senaste; Program för bostadsbyggande 2014-2018. 
Programmet anger ett bostadsbyggande på cirka 
700 bostäder årligen under de fem kommande 
åren. Genom detta tar kommunen också sitt 
ansvar för att bidra till att möjliggöra en tillväxt 
och utveckling i hela den snabbt expanderande 
Stockholmsregionen.

bostadsutbud 

Kommunen eftersträvar en högre utbildningsnivå 
bland kommunens invånare. Studenter och unga 
behöver erbjudas tillgång till bostäder med pend-
lingsavstånd till högre utbildning främst i Stock-
holm och Uppsala. Långsiktigt medför detta till 
möjligheter för ungdomar och studenter att kunna 
bo kvar i den egna kommunen om de kan erbjudas 
bostäder till rimliga kostnader i kollektivtrafiknära 
och livaktiga stadsmiljöer med utbud av aktiviteter 
och service. 

Tillgången på lokaler och att det finns ett varierat 
utbud av tillgängliga bostäder inom olika områden 
har betydelse för att den mångkulturella kompe-
tensen bättre ska kunna tas tillvara och utvecklas. 
Tänkbara åtgärder för att öka integrationen är att 
tillskapa mångkulturella mötesplatser, både fysiskt 
och organisatoriskt och att möjligheter att till rim-
liga kostnader hyra lokaler för verksamheter i egna 
företag förbättras.

Det finns i dagsläget ett antal olika boendeformer 
för kommunens äldre. Kvarboende, seniorboende, 
trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. 
Att bidra till valmöjligheter för de äldre och hjälpa 
till och bidra till ett mer aktivt stadsliv där de bor 
gör att livet som pensionär kan innehålla likvär-
diga kvaliteter som tidigare. Behovet av bra boende 
för äldre väntas öka i alla bostadsområden i och 
med den kraftiga befolkningstillväxten i kommu-
nen. Många äldre kommer sannolikt att vilja bo 
kvar i kommunen, men efterfråga ett boende som 
kräver en mindre egen arbetsinsats och fastighets-
skötsel än vad ett boende i eget småhus kräver. 

I Sigtuna kommun finns både grupp- och service-
bostäder för personer med funktionsnedsättning. 
De bostäderna har en standard som betecknas som 
fullvärdiga lägenheter. Tillgänglighetsfrågorna är 
mycket viktiga för hela bostadsbeståndet. Både 
bostäder och vårdanläggningar för personer med 
funktionsnedsättning behövs i centrala lägen. För 
de som klarar ett självständigt boende ska möjlig-
heten finnas att flytta ut från kommunens grupp- 
och servicebostäder och få stöd i eget boende.

hållbart byggande

Den byggda miljön ska vara hälsofrämjande med 
miljöanpassade och klimatsmarta lösningar. Det 
gäller såväl vid ny- och ombyggnation som under 
förvaltandet av byggnaden. 

Hållbart byggande innefattar aspekter som ener-
giförsörjning och energianvändning, materialval, 
placering, utformning, va-system och dagvatten-
hantering.  Det innebär hushållande med resurser 
som mark, material och energi, men också att inte 
bygga in giftiga och skadliga ämnen i byggnader. 
System och lösningar ska vara kretsloppsanpassade 
och minimera skadliga utsläpp till den omgivande 
miljön. En viktig utgångspunkt i planeringen är 
att underlätta för kommuninvånare och verksam-
ma inom kommunen att leva miljöanpassat och att 
den bebyggda miljön är hälsosam och trygg. Det 
gäller både inom som utomhus. 

För att i största möjliga mån förhindra en negativ 
påverkan av miljön har Sigtuna kommun som 
strategi att planera ny bebyggelse där befintlig 
infrastruktur kan användas (VA, värme, gator, 
kollektivtrafik med mera). I all planering är det 
viktigt att bostads-och arbetsområden har närhet 
till grönområden, service och att områden planeras 
så att cykel- och gångtrafik i kombination med 
kollektiva trafikmedel gynnas. Bebyggelsen ska 
placeras för att ta tillvara på de positiva värden som 
kan finnas på platsen. Den ska placeras så att den 
i så liten grad som möjligt påverkas negativt av 
lokalklimatet genom vindar och kalluftsströmmar. 

 

Kommuninvånare, bostäder och byggande
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Kommuninvånare, bostäder och byggande

Vid planering av bebyggelse samt vid om- och 
nybyggnad är det viktigt att hushålla med energi, 
vatten och byggmaterial. Det gäller både under 
byggprocessen och under byggnadens hela livs-
längd då det är under byggnadens användning 
som den största energiförbrukning sker. Ett håll-
bart energisystem bygger på förnybar energi och 
minskad energianvändning. Enligt EU-direktiv 
ska alla nya byggnader vara så kallade nära-nollen-
ergibyggnader senast år 2020. För offentligt ägda 
byggnader ska alla byggnader vara nära-nollenergi-
byggnader senast år 2018.  

Sigtuna kommun är starkt påverkat av buller. För 
ett hållbart byggande där människor trivs är en 
mer bullerfri miljö viktig. Den svåraste bullerkäl-
lan i kommunen är Arlanda flygplats som orsakar 
buller eller kan komma att orsaka buller över en 
stor del av kommunen. De genomfarter för bil och 
tåg som korsar kommunen är också starka bul-
lerkällor. Troligen kommer påverkan från dessa 
att öka på grund av ökat resande i alla de olika 
trafikslagen. 

geograFisKa områden 

Sigtuna kommun består av tre tätorter, Märsta, 
Sigtuna stad och Rosersberg, och en stor lands-
bygd. De tre tätorterna har olika historia och olika 
karaktär vilket präglar kommunen. 

märsta 
Historia
Märsta är en relativt ung tätort, men med gamla 
anor. Redan på 500-talet fanns spridd bebyggelse 
på den plats som under 1800-talets senare hälft 
tillkom som Märsta stationssamhälle. 

År 1866 kom järnvägen till Märsta när Ostkust-
banan invigdes mellan Uppsala och Stockholm. 
Först i början av 1900-talet började en utveckling 
ske från det lilla stationssamhället med tillkomst 
av moderna bostäder, verkstäder och industri. 
Efter att regeringen år 1957 beslutade att anlägga 
Arlanda flygplats nordost om Märsta påbörjades 

en utveckling av Märsta med kraftfulla satsningar 
på bostadsbyggande för att skapa en ”flygplats-
stad”. Märstas struktur förändrades radikalt då ett 
enkärnigt stations- och villasamhälle under årens 
lopp utvecklades till en flerkärnig stadsbygd.  
Järnvägen längs den nord/sydliga dalgången av-
gränsar Märsta mot öster. Väg 263 i den öst/väst-
liga dalgången och Tingvalladalen delar Märsta 
i två delar. Tätorten har vuxit upp på två kullar 
väster om järnvägen och dalarna har till stor del 
lämnats obebyggda.

Bostadsbebyggelsen i Märsta består till stor del 
av flerbostadshus från 1960- och 70-talen och 
samhällsplaneringen följer den tidens ideal med 
trafikseparering och snabb framkomlighet med bil. 
Under senare delen av 70-talet och 80-talet bygg-
des mest villor och radhus. Mellan olika områden 
finns gröna stråk och anlagda parker. Det gör att 
det kan bli längre avstånd i centralorten men det 
ger också möjligheter till förtätningar. Märsta 
upplevs som mycket grön med närhet till natur, 
parker, landsbygd och till vackra miljöer som Ste-
ningedalen, Steningeviken och Mälarens stränder. 

Nuvarande förhållanden
Märsta är kommunens största tätort med nästan 
26 000 invånare och är ett relativt ungt samhälle, 
men med gamla anor. Märsta har växt fram ur en 
jordbruksbygd och omges av ett kulturlandskap. 
Det finns gott om spår kvar från Märstas äldsta 
historia i form av gravfält, gatusträckningar, en-
staka byggnader och gatunamn. 

Märsta ger ett grönt intryck med väldisponerade 
och genomtänkta offentliga miljöer, naturområ-
den, bostadsområden med varierade hustyper och 
karaktär, gröna bostadsgårdar och villaträdgårdar. 
Samtidigt har gatustrukturen tydliga spår av 1960- 
och 70-talens trafikplanering där bilismen priorite-
rades. 

I den centrala delen av Märsta finns en tätare struk-
tur med stadsmässighet och med verksamheter som 
är väl integrerade i stadsstrukturen. 

Kommuninvånare, bostäder och byggande
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I Tingvalladalen passerar väg 263 genom Märsta 
och utgör en kraftig barriär mellan stadsdelarna 
Valsta/Östra Steninge och centrala Märsta. I Ting-
valladalen finns kommunens största idrotts- och 
aktivitetsfält, Midgårdsvallen, som nu komplette-
ras med nytt inomhusbad. Ostkustbanan är en an-
nan barriär öster om Märsta. Öster om järnvägen 
tar verksamhetsområdet Arlandastad vid. I söder 
finns Brista både flis- och avfallseldade kraftvär-
meverk samt depåanläggning för överföring av 
transporterat flygbränsle på järnväg via pipeline till 
Arlanda. 

Knutpunkten för kollektivtrafik är Märsta station. 
Härifrån går pendeltåg Stockholms Central och 
vidare mot Södertälje. Regionaltågstrafiken mellan 
Uppsala och Stockholm har också uppehåll vid 
Märsta station. Med koppling till Märsta station 
finns ett stort antal busslinjer till kommunens 
olika bostads- och verksamhetsområden.     

Söder om Märsta sträcker sig Steningedalen som 
når till Steningeviken i Mälaren. Här mynnar  
Märstaån som kommer från nordost och rinner  
genom Märsta vattenpark, Märsta åpark och 
Steningedalens årike och naturreservat. Här finns 
höga kulturvärden med Steninge slott invid  
Mälaren. 

sigtuna stad 
Historia
Sigtuna stad är Sveriges första stad som grundades 
på 980-talet av kung Erik Segersäll. Han hade en 
vision om att skapa en stad och samlingsplats. Och 
det är just vad Sigtuna stad är, då som nu. Sigtuna 
är en levande stad med små personliga butiker, 
restauranger, kaféer och massor av aktiviteter.

Staden karaktäriseras starkt av en tusenårig 
historia med uppemot tre meter tjocka kultur-
lager, runstenar, ruiner av gråstenskyrkor från 
medeltiden och dominikanernas tegelkyrka samt 
den småskaliga bebyggelsen från 1700-talet och 
framåt. Detta tillsammans med de kvaliteter som 
läget invid Mälaren ger gör Sigtuna stad till en 
helt unik kulturmiljö. Utanför stadskärnan växer 

nya bostadsområden försiktigt fram och bildar en 
modern omgivning anpassad till dagens krav på 
boende och tillgänglighet.
Sigtuna stad har småstadens kvaliteter och förde-
lar samtidigt som storstadens utbud ligger inom 
räckhåll. Märsta station ligger cirka 10 kilometer 
bort och har pendeltågstrafik till Stockholm och 
regionaltåg till Uppsala och Stockholm. Stadens 
näringsliv har en stark koppling till turism, hotell- 
och konferensverksamhet, utbildning och rehabi-
litering.

Nuvarande förhållanden
Sigtuna stad är kommunens näst största tätort med 
cirka 9 000 invånare. Det är en attraktiv bostads-
ort med nära kontakt med Mälarens stränder och 
omgivande natur. Staden anlades kring år 980 e. 
Kr och är den äldsta, idag existerande, staden i 
Sverige. Runstenar, kyrkoruiner och stadskärnans 
trähusbebyggelse från 1700- och 1800-talen vitt-
nar om stadens långa historia. 

Stadskärnan omfattar Mälarens strand, strand-
parken, Ångbåtsbryggan och småbåtshamnen. 
Kommunen har medvetet arbetat med att tillgäng-
liggöra vattenkontakten bland annat med strand-
promenaden som nu sträcker sig från Björkbacka 
via centrala staden till Sjudargårdsbadet. Även 
de senaste årens arbete i Sigtuna hamn med att 
utveckla platsen till en attraktiv mötesplats för 
invånare, båtgäster och andra besökare har bidragit 
till ökad vattenkontakt. 

Gatumönstret från den allra första bebyggelsen har 
präglat stadskärnans struktur. Bebyggelsen, som är 
tät och småskalig, innehåller handel, service och 
bostäder. Småstadsmiljön i stadskärnan är en stor 
tillgång för staden och stadskärnan utgör riksin-
tresse för kulturmiljön. Staden har flera utmärkan-
de symbolbyggnader såsom kyrkoruinerna, Maria-
kyrkan, Sigtuna Rådhus och Sigtunastiftelsen. 

Staden har växt under årtiondena och ny bebyg-
gelse har tillkommit i årsringar räknat från stadens 
centrum och med tydlig prägel av sin tid. Sigtuna 
stad är en mycket attraktiv bostadsort och det 

Kommuninvånare, bostäder och byggandeKommuninvånare, bostäder och byggande
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finns utrymme att komplettera och förtäta staden 
med nya bebyggelseområden. Ny bebyggelse bör 
innehålla bostäder med olika upplåtelseform.  
Det är också viktigt att eftersträva en blandad 
bebyggelse med inblandning av arbetsplatser och 
service i bostadsområdena.

Besöksnäringen och utbildnings-/konferensan-
läggningarna är kännetecknande för staden, vars 
huvudsakliga arbetsplatser och verksamheter har 
anknytning till turism, skolor och hotell- och kon-
ferensverksamhet, rehabilitering samt kommersiell 
och offentlig service. 

rosersberg 
Historia
Ett klassiskt småhus område med villor, radhus 
och även en del flerbostadshus. Genom idyllen 
tränger dock allt som oftast ljudet från flygplanen 
fram, genom att Rosersberg ligger mitt under 
inflygningen till Arlanda flygplats. Här finns goda 
möjligheter till motion, genom ett utvecklat sport-
centrum. I övrigt är service och handelsutbudet 
dock begränsat. Rosersberg har egen pendeltågssta-
tion med tät trafikförbindelse mot både Stockholm 
och Märsta. De båda slotten, Skånelaholm och 
Rosersberg, som ligger i närheten har anor redan 
från 1200- respektive 1600-talet.

Näringslivet i Rosersberg växer kraftfullt väster 
och söder om tätorten. Ett logistikcentrum håller 
på att växa fram där. Väganslutningen till området 
på väg E4 tillkom 2013.

Nuvarande förhållanden
Rosersberg utgör kommunens minsta tätort, och 
ligger i den södra delen av kommunen gränsande 
mot grannkommunen Upplands Väsby. Rosersberg 
har en tydlig identitet som villastad med anslut-
ning till pendeltågsstationens östra sida. I samhäl-
let bor cirka 1 800 invånare. 

Rosersberg har en F-6 skola, förskolor och sport- 
och aktivitetsfält med sporthallar. Det finns en 
mindre centrumfunktion med bland annat dag-
ligvarubutik. Rosersberg har en tydlig uppdelning 

med bostäder öster om Ostkustbanan och pen-
deltågsstationen och verksamheter som är under 
utveckling kring tätorten. Närmast pendeltågssta-
tionen finns koncentration av flerbostadshus, såväl 
hyres- som bostadsrätter och villakvarter breder 
ut sig med större avstånd från stationen. Samtliga 
bostäder har gångavstånd till stationen vars pen-
deltågstrafik knyter ihop samhället med centralor-
ten Märsta samt orter utefter pendeltågslinjen mot 
Stockholm.

Rosersberg har nära till Mälaren där Rosersbergs 
slott tronar i en vacker miljö med inbjudande park 
intill vattnet. Slottet började byggas på 1600-ta-
let, det har en unik empirinredning och hör till 
de kungliga slotten. På andra sidan tätorten, på 
dess östra sida, ligger sjön Fysingen som är en av 
länets viktigaste fågelsjöar. Där finns utbyggda 
anläggningar för fågelskådning och naturupple-
velser. Strax norr om Fysingen syns tydliga spår av 
historia där Kung Nordians hög är belägen, en av 
de största kungshögarna i Mälardalen, troligen rest 
400-500 år e. Kr.

Villasamhället Rosersberg är avgränsat av barriärer 
med infrastruktur med Ostkustbanan omedelbart 
väster om, och vägarna 859 och E4 öster om sam-
hället. Rosersberg är beläget under inflygningen 
till Arlanda flygplats därför är samhället till stor 
del påverkat av flygbuller. Bullersituationen har 
gjort att det är svårt att utveckla nya bostäder. 
Kommunen arbetar med olika metoder för att 
minska bullerpåverkan på bostäder med bullerval-
lar, bullerplank och strategiskt placerad bebyg-
gelse samt samordning med Swedavia om åtgärder 
kopplade till flyget.

Omedelbart väster om järnvägen ligger ett större 
arbetsplatsområde, som anlades under 1960-talet, 
och utvecklades i maklig takt fram till 2000-talets 
början. En ökad efterfrågan på mark för verk-
samheter nära Arlanda och Stockholm gjorde att 
området fylldes med nya verksamheter. Samti-
digt påbörjades planläggning av ytterligare mark 
söderut på båda sidor om järnvägen. Väster om 
Ostkustbanan är mark planlagd ända till kom-

Kommuninvånare, bostäder och byggande
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mungränsen. Längst i söder invid Verkaån är ett 
område avsatt som natur på grund av höga värden 
där det även finns anläggningar som omhändertar 
delar av verksamhetsområdets dagvatten. 

Sammantaget har området kommit att utvecklas 
till ett viktigt logistikcentrum i norra Storstock-
holm med ökade intermodala transporter. Efterfrå-
gan på mark är mycket stark och etableringstakten 
av nya företag är stor. Genom att försörja området 
med järnvägsspår för att hantera regionens in- och 
utflöde av gods kommer den planerade Kombiter-
minalen att spela en stor roll för dessa transporter. 
Även den terminal som Posten uppför i området 
kommer att vara ansluten med järnväg till Ost-
kustbanan och medge möjligheter till omlastning 
av gods för transport mellan väg och järnväg sam-
tidigt som dessa terminaler förväntas ge upphov 
till ökade godsflöden mellan logistikområdet i 
Rosersberg och Arlanda Cargo City.

En ny trafikplats med på- och avfart från väg 
E4 finns sedan sommaren 2013. Detta ger ökad 
framkomlighet till Rosersberg och till verksam-
hetsområden, kortare restider samt avlastning på 
väg 859. Samtidigt anläggs nu del av den regionala 
cykelvägen förbi Rosersberg med målsättning att 
ansluta mot Upplands Väsby. 

landsbygden 
Historia
Landsbygden utgör den största delen av kom-
munens yta med levande odlingslandskap och 
områden med stora skogar. Många invånare har 
valt ett boende på landsbygden och ännu fler vill 
gärna flytta dit för att få ett naturnära boende med 
lagom pendlingsavstånd till sina arbetsplatser. 
Samtidigt är stora delar av landsbygden påverkad 
av buller från flyget vilket begränsar möjligheten 
till nybyggnation.

Nuvarande förhållanden
Landsbygden är idag i fokus på ett nytt sätt och 
som en viktig del av hela kommunens utveckling 
inte enbart en fråga om områden för produktion 

av föda och virke. Med Arlanda flygplats domi-
nerande läge i kommunen så har bullerzoner och 
ett stort influensområde medfört ett restriktivt 
byggande som bevarat stora delar av kommunens 
landsbygd med stora natur- och kulturvärden 
bevarade. Kommunens naturinventering visar att 
kommunens högsta naturvärden är knutna till 
odlingslandskapet.

En förutsättning för att långsiktigt bevara lands-
bygdens natur- och kulturmiljövärden är ett 
fortsatt jordbruk med djurhållning. Det är viktigt 
att värna om jordbruksmarken så att beroendet av 
att importera livsmedel inte ökar. En diversifierad 
lantbrukssektor skapar mervärden både för lands-
bygden och närliggande tätorter i kommunen. 
Närproducerad mat och energi kan skapa både 
intresse för landsbygden, kunskap om livsmedels-/
energiproduktion och nya möjligheter för lantbru-
kare och flera andra verksamheter. 

Sedan början av 1900-talet har antalet invånare 
ökat på landsbygden och efterfrågan på mark för 
byggnation är fortfarande stark. År 2011 bodde 
drygt 6 000 på landsbygden. Mest ökar befolk-
ningen på Sigtunahalvön och i Odensala. 

Kommuninvånare, bostäder och byggandeKommuninvånare, bostäder och byggande
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16 

uTVEcKLiNG  
uTANFör TäTorT
Sigtuna kommun utgörs till stora dela av landsbygdsområden. Det finns en 
tydlig gräns mellan tätortsbebyggelse och landsbygd, både delarna utgör 
en viktig del av kommunens identitet och det är av stor vikt att det finns 
möjlighet att bo och verka utanför tätorterna.
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utvecKling På landsbygden och  
utanFör tätorterna

Landsbygden i Sigtuna kommun berörs till stor del 
av Arlanda flygplats influensområde där påverkan 
från buller ger restriktioner gällande utveckling av 
nya bostäder.  

Inom ramen för pågående markanvändning sker 
en utveckling av såväl nya verksamheter som nya 
bostäder. Vid planering av ny bebyggelse på lands-
bygden finns flera intressekonflikter att hantera 
som måste beaktas från fall till fall med stöd av 
Översiktsplan 2014 och med utgångspunkt från 
att långsiktig hållbarhet ska uppnås. 

lämPlighetsPrövning av ny  
bebyggelse

Till grund för bedömning av lämpligheten av ny 
bebyggelse eller annan förändring sker en pröv-
ning mot allmänna intressen, såväl kommunala 
som riksintressen och enskilda som kan påverkas 
av större förändringar. Exempel på sådana är 
hushållning med mark- och naturresurser, skydd 
av vatten, kultur- och naturmiljö, landskapsbild, 
fornminnen, rekreation och friluftsliv, trafikleder 
med mera.  

Samtidigt ska en prövning ske i förhållande till 
miljökrav enligt miljöbalken, det vill säga i förhål-
lande till olika miljökvalitetsnormer, buller från 
flyg-, bil- eller tågtrafik och luftkvalitet samt att 
de sanitära förhållandena kan lösas på ett bra 
sätt. Gemensamma lösningar gällande vatten och 
avlopp (VA) är att föredra. 

Planmässiga överväganden

Beroende på inom vilket delområde och vilken typ 
av förändring, ny byggnad eller anläggning, ändrat 
användningssätt eller ny fastighetsbildning, som 
ska genomföras kan prövningen utmynna i att en 
ny detaljplan krävs. Lämpligheten prövas då i en 
detaljplan enligt plan- och bygglagen och däref-
ter i en normal bygglovhantering. Ibland kan en 
enklare planutredning vara tillfyllest, exempelvis 
för väg- och va-frågor. 

För bygglovspliktiga åtgärder kan, om det begärs,  
ett förhandsbesked lämnas. Prövningen i ett 
sådant ärende kan sägas vara en enklare planutred-
ning där en bygglovspliktig åtgärd först prövas i ett 
förhandsbesked innan den egentliga bygglovsansö-
kan lämnas in. Prövningen för att bedöma lämp-
ligheten på den avsedda platsen sker med hänsyn 
till plan- och bygglagens grunder samt därtill 
knuten övrig redovisning i översiktsplanen samt 
andra riktlinjer, plan- och policydokument.   
  
Då en ny fastighet bildas ska den med hänsyn till 
läge, storlek och övriga förutsättningar vara varak-
tigt lämpad för sitt ändamål.

utvecKling utanFör tätort
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ArbETE ocH NäriNGSLiV
Sigtuna kommun är en expansiv, serviceinriktad och framtidsorienterad 
kommun. Närheten till storstäderna Stockholm och Uppsala ger goda förut-
sättningar för ett aktivt näringsliv. Logistikverksamhet och besöksnäringen 
präglar kommunens näringsliv. Ett stort antal arbetsplatser på och kring 
Arlanda flygplats medför både att många kommuninvånare kan finna sin 
försörjning i den egna hemkommunen och en stor arbetsinpendling till 
kommunen.
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nuvarande Förhållanden 

Genom sitt geografiska läge mellan Stockholm 
och Uppsala är Sigtuna kommun ett av landets 
starkaste tillväxtområden. Arlanda flygplats sätter 
sin prägel på både samhällets struktur och kom-
munens näringsliv. 2/3 av arbetstillfällena i kom-
munen finns på och kring flygplatsen. Var fjärde 
anställd på Arlanda flygplats bor i Sigtuna kom-
mun. Sigtuna kommun har, efter de tre storstä-
derna, flest gästnätter per år. Bidragande till detta 
är också de många kurs- och konferensanläggning-
arna som finns i kommunen.  

Kommunen har en ambition om en utveckling 
mot ett mer differentierat näringsliv och med en 
utveckling av näringslivet såväl på flygplatsen 
som i de större arbetsområdena Arlandastad och 
Rosersberg.

Rosersbergs arbetsområde har en fortsatt god 
tillväxt av nyetablerade företag, främst inom logis-
tik- och lagerverksamhet. Genom ny trafikplats på 
väg E4 och planerade nya terminaler samt över-
lämningsbangård för gods- och posthantering ges 
området ytterligare tillgänglighet för transporter 
på väg- och järnväg. En ny trafikplats vid Måby 
på väg E4 är också under planering, vilket ger 
Arlanda flygplatsområde kompletterande vägför-
bindelser till och från Stockholm.

Branschområdet inom jord och skogsbruk är av 
stor vikt för den storstadsnära landsbygden. Utöver 
jord- och skogsbruk förekommer en mängd olika 
verksamheter på landsbygden inom många olika 
branscher. Som exempel kan nämnas service- och 
vårdinrättningar, fordon, handel, data och utställ-
ningsverksamhet. För närvarande finns cirka 700 
företag på landsbygden. 

Kommunen har en förvärvsarbetande befolkning 
som år 2011 uppgick till 19 873 personer och an-
talet verksamma företag översteg 4 300. Det totala 
antalet arbetstillfällen i kommunen uppgick år 
2011 till 27 179. Internationaliseringen är påtaglig 
i kommunens näringsliv, bland annat tack vare 
Arlanda flygplats påverkan. Kommunen har länets 
högsta andel sysselsatta i företag med utländska 
ägare. År 2012 fick kommunen utmärkelsen årets 
nyföretagarkommun av stiftelsen Nyföretagar 
Centrum Sverige och Visma SPCS samt utmär-
kelsen årets UF-kommun av organisationen Ung 
Företagsamhet.

Arlanda är landets största internationella flygplats 
med cirka 17 500 anställda år 2012 på flygplatsen 
och inom Arlandastad. På själva flygplatsen är över 
250 företag verksamma. 

sysselsatta per näringsgren år 2011

Kreditinstitut och försäkringsbolag  383

Personliga och kulturella tjänster  760

Information och kommunikation  829

Civila myndigheter och försvaret  989

Byggverksamhet  1516

Hotell och restauranger  1475

Tillverkning och återvinning  1293

Utbildning  1806

Fastighetsverksamhet  286

Jordbruk, skogsbruk och fiske  181

Okänd bransch  200

Energi och miljö  110

Transport  2835

Handel  2431

Företagstjänster  2629

Vård och omsorg  2150

Tabell 1. Antal sysselsatta per näringsgren

arbete och näringsliv
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sysselsättningsutvecKling

Prognoserna för den framtida sysselsättningsut-
vecklingen i kommunen är i det längre perspek-
tivet osäker. Angivna planeringstal för sysselsätt-
ningen i kommunen ska i första hand inte fixeras 
till bestämda årtal, utan ses som en konsekvens 
först när en viss utveckling har inträffat bland 
annat beroende på framtida ekonomisk tillväxt i 
regionen. 

Beroende på tillväxt särskilt i Arlandaområdet 
finns i kommunen en potential för en tillväxt av 
antalet arbetsplatser i ett långsiktigt perspektiv till 
ca 60 000 arbetsplatser. Översiktsplanen redovi-
sar möjligheter att inom planeringsperioden hålla 
planberedskap för en sådan skisserad arbetsplats-
tillväxt. 

I nedanstående tabell redovisas uppgifter om  
sysselsättning och arbetspendling med prognos.

sigtuna Kommuns möjligheter i 
stocKholm- mälarregionen 

Stockholmsregionen har Sveriges i särklass största 
och tätaste gemensamma bostads- och arbetsmark-
nad och är beroende av en god global tillgäng-
lighet med många städer och regioner över hela 
världen. Till följd av detta har regionen den största 
näringsbredden i landet. Regionen har också långt 
fler importerande och exporterande näringar än 

någon annan region samtidigt med en viktig  
offentlig sektor som huvudstadsregion. Detta ger 
förutsättningar för att efterfrågan på nya varor 
och tjänster ska uppstå. På så sätt kan också nya 
näringar och verksamheter etableras och så små-
ningom spridas till andra regioner i landet. 

Stockholm – Mälarregionen utvecklas i takt med 
förbättrade kommunikationer alltmer genom en 
vidgad regionförstoring till att bli en funktionell 
och sammanhängande region med en integrerad 
bostads- och arbetsmarknad. Det ger regionens 
invånare tillgång till en större arbetsmarknad och 
näringslivet möjligheter att kunna rekrytera arbets-
kraft från en allt vidare region. 

Sigtuna kommun har med sitt näringsgeografiska 
läge i stråket Stockholm-Uppsala och kommunens 
mycket goda kommunikationer med tillgång till 
järnväg, väg E4 och Arlanda flygplats inom sina 
gränser strategiskt utmärkta förutsättningar för en 
positiv samhällstillväxt. Uppsala och Stockholm 
är idag också sammantaget de kommuner som 
Sigtuna kommun har det största pendlingsutbytet 
med vad gäller in- och utpendling. 

Arlanda flygplats har en dominerande prägel på 
kommunens näringsliv, både till inriktning och till 
omfattning. Näringslivets relativa höga beroende 
av Arlanda flygplats i Sigtuna kommun utgör i 
detta avseende således en risk i den situationen att 

             2011    Prognos år 2018

Arbetstillfällen 27 179 30 000

Varav på och omkring Arlanda flygplats  17 500 20 000 

Förvärvsarbetande invånare 19 873 22 000

Andel förvärvsarbetande invånare med arbetsplats inom kommunen 48% 45% 

Utpendling 10 300 12 000

Inpendling 16 700 20 000

Tabell 2. Arbetstillfällen, förvärvsarbetande och pendling (2011 års siffror och prognos år 2018)

arbete och näringsliv
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just handel och kommunikationer särskilt hårt 
drabbas vid en konjunkturnedgång. Närings-
livsutvecklingen har i såväl Sigtuna kommun som 
Stockholmsregionen i sin helhet varit intensiv 
under senare år och förutsättningarna för en fort-
satt gynnsam näringslivsutveckling med en positiv 
ekonomisk tillväxt är mycket goda. Kommunens 
översiktsplan har också beredskap för en sådan 
utveckling. 

I en internationaliserad värld är kommunens 
mångkulturella befolkning i än högre grad en 
tillgång för näringsliv och sysselsättning, både som 
egna företagare och som anställda. 

En fortsatt kraftig tillväxt av antalet arbetsplat-
ser främst på och kring Arlanda flygplats och i 
Rosersbergs arbetsområde förväntas ske under det 
närmaste årtiondet. Detta bidrar till att skapa en 
mycket stor arbetsmarknad i kommunen vilket 
i sig är positivt för kommunens egna invånare. 
Det innebär samtidigt att arbetskraftsbehovet i 
ökad omfattning endast kan tillgodoses utanför 
kommunens gränser. Även om fler nya bostäder 
byggs som kan locka fler med arbetsplats i kom-
munen att också bosätta sig i kommunen, måste 
det accepteras att arbetsinpendlingen i framtiden 
kommer att öka.

besöKsnäring

Sigtuna kommun är en av Sveriges största besöks-
näringskommuner. Omsättningen motsvarade 24 
miljarder kronor år 2010, vilket motsvarar 10 % 
av hela Sveriges omsättning inom besöksnäringen. 
Endast Stockholm, Göteborg och Malmö har fler 
hotellövernattningar än Sigtuna, vars kommersiella 
övernattningar årligen uppgår till cirka en halv 
miljon. Dessa förväntas öka ytterligare då ett av 
Sveriges största hotell, beläget mittemot SkyCity 
på Arlanda, öppnats under 2012. Sigtuna/Arlanda 
utropades som Sveriges första klimatneutrala desti-
nation år 2010 beträffande mötesindustri, hotell-
näring, kommunikation och flygplatsen.

airPort city stocKholm och  
stocKholm nord logistiKcenter

För att förstärka förutsättningar för att utveckla 
Arlandaområdet till en modern, väldesignad och 
serviceorienterad flygplatsstad finns ett samarbete 
mellan Sigtuna kommun, Swedavia och Arlanda-
stad Holding AB. Parterna har haft ett samarbets-
avtal kring utveckling och markförädling inom 
området som nu fördjupats och förts över till ett 
gemensamt aktiebolag – Airport City Stockholm. 
Visionen är att skapa förutsättningar för 50 000 
arbetstillfällen i området som omfattar mer än 
800 hektar mark. Airport City Stockholm ska 
byggas med en hållbar stadsplanering och spän-
nande arkitektur med fokus på hållbara system 
och kollektivtrafiklösningar. Med visionen om 
”Airport City Stockholm – som en levande stad, 
närmare världen” har Sigtuna kommun, Swedavia 
och Arlandastad Holding gemensamt tagit fram en 
stadsbyggnadsstrategi för Airport City Stockholm. 
För området finns en upprättad fördjupning av 
Översiktsplan från 2006. 

Ett av landets största logistikcentrum växer fram 
i Rosersberg. I området har ett stort antal nya 
företag etablerats, främst logistikanläggningar. 
Posten bygger en ny godsterminal med koppling 
till Ostkustbanan via kompletterande spår och en 
överlämningsbangård, och en kombiterminal för 
omlastning av gods mellan tåg och lastbil är under 
uppbyggnad. En helt ny motorvägsanslutning togs 
i bruk sommaren 2013 då Rosersbergs trafikplats 
stod klar. Området har ett optimalt logistiskt läge 
och en fortsatt expansion är att vänta. Med goda 
kopplingar till transporter på järnväg kan hållbar 
utveckling möjliggöras.

Bristaområdet är under snabb utveckling med 
fortsatt fokus på energiområdet och har idag 
två kraftvärmeverk anslutna till det regionala 
fjärrvärmenätet. Även andra verksamheter inom 
energisektorn planeras. Förberedande planering för 
eventuell etablering av tågservicedepå pågår.  

arbete och näringslivarbete och näringsliv
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uTbiLdNiNG ocH oMSorG
Skolan i Sigtuna kommun ska ge eleverna bästa förutsättningar att utveck-
las och lägga en grund för ett livslångt lärande i en globaliserad värld.
Genom familjecentrum, ungdomsmottagning, familjerådgivning, primär-
vård och äldreomsorg får kommunens invånare stöd i livets olika skeden. 
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FörsKola och sKola

Förskolor och skolor har en central plats i kommu-
nens tätorter och är en av de största och viktigaste 
mötesplatserna både för barn och unga men också 
för deras familjemedlemmar. Skolor av hög kvalitet 
och bra placering är en förutsättning för att  
Sigtuna kommun ska vara en attraktiv plats att bo 
på. Kommunen gör stora satsningar på förskola 
och skola genom nybyggnation och upprustning 
av lokaler och utemiljöer.

Utifrån en förväntad befolkningstillväxt finns be-
hov av utbyggnad av flera förskoleavdelningar och 
en ökad skolkapacitet. Enligt kapacitetsplanen för 
åren 2013-2017 kommer antalet barn och elever i 
förskola och skola att öka kraftigt. Befolkningen 
i åldersgruppen 0-15 år väntas enligt befolknings-
prognosen öka med 33 procent under perioden 
första januari 2012 till sista december 2021. 

I pågående byggnationer och planering av nya 
bostadsområden kommer nya skolor och försko-
lor att byggas. I den framtida utvecklingen med 
förtätning av samhället kan behovet att bygga ut 
nya skolor och förskolor minska då en förtätning 
ger bättre förutsättningar att satsa på befintliga. 
Kommunen ska ha en planberedskap utifrån en 
förväntad befolkningstillväxt och i en långsiktig 
planering reservera mark för framtida utbildnings-
lokaler.

Omvärlden förändras snabbt och därmed föränd-
ras livsvillkor och arbetsmarknad. I ett kunskaps- 
och informationssamhälle med nya krav på för-
utsättningar för kunskapande krävs en innovativ 
framtidsplanering. För Sigtuna kommun är det en 
utmaning att för framtiden förnya skolverksamhe-
ten och tänka nya tankar som möter nya utbud av 
metoder och verktyg för utbildning.

gymnasium 

I Sigtuna kommun finns idag fyra gymnasieskolor, 
en kommunal och två fristående. Antalet elever 
i gymnasieåldern minskar varje år fram till och 
med 2014 för att sedan vända och öka succesivt 
år för år. Sigtuna kommuns läge mellan Uppsala 
och Stockholm innebär att det finns ett stort upp-
tagningsområde. Kommunen ska arbeta utifrån 
möjligheten att det kan skapas en eftergymnasial 
utbildning inom kommunen där det finns möjlig-
het att utbilda sig inom marknadsområden där 
kommunen redan har ett starkt anseende, exem-
pelvis inom miljöområdet, besöksnäring, flyg-
platsanknutna verksamheter och logistik. 

stöd och omsorg

Sigtuna kommun har ett utbyggt stöd till familjer i 
olika livssituationer. I kommunen finns familjecen-
trum, ungdomsmottagning och familjerådgivning. 
Inom verksamheterna finns möjlighet att delta i 
gruppverksamhet, utbildningar och kommunen 
erbjuder även enskilt stöd.

Planering och lokalisering av boenden och verk-
samheter ska underlätta för den enskilde att ta 
del av service och kulturutbud.  För vuxna med 
funktionsnedsättning finns gruppbostäder och 
servicebostäder med olika inriktning i Märsta och 
Sigtuna. 

Idag finns särskilda boendena finns i Valsta, cen-
trala Märsta och Sigtuna stad. Det finns även 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom. 
Planering för boenden i olika former bör utgå från 
att äldre ska finnas i sammanhang tillsammans 
med andra. Det möjliggör för äldre att kunna bo 
kvar i sitt bostadsområde även om man behöver 
flytta till en annan boendeform. 

Inom Sigtuna kommun finns för närvarande pri-
märvård organiserad på tio husläkarmottagningar 
fördelade över hela kommunen. Psykiatrin har 
öppenvårdsmottagning i Upplands Väsby. Specia-
listsjukvård och sluten vård finns på närliggande 
sjukhus, Danderyds sjukhus och Karolinska sjuk-
huset.

utbildning och omsorg
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TrAFiK
Sigtuna kommun är en av landets mest expansiva kommuner. Trafiksyste-
met i Sigtuna kommun ska utvecklas för att klara en större befolkning och 
anpassas till den bebyggelseutveckling som kommunen har. Inriktningen 
för kommunens trafikarbete ska vara ett hållbart och effektivt transport-
system, där kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik ska främjas medan 
privatbilismen minskar i omfattning.   

24 
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transPortsystemet i regionen 

Det övergripande målet för den nationella trans-
portpolitiken är att säkerställa en samhällsekono-
misk effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för invånare och näringsliv. Viktiga 
aspekter för att uppnå detta mål är bland annat 
tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. I den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregio-
nen - RUFS 2010 - finns ett antal åtaganden som 
direkt relaterar till de nationella transportpolitiska 
målen och som ska bidra till måluppfyllelse.

Befolkningen i Stockholms län har under den 
senaste 30-årsperioden ökat med nästan 400 000 
invånare. Till år 2030 beräknas befolkningen ha 
ökat med ytterligare närmare 600 000 invånare. 
Arlandakommunerna – Sigtuna, Upplands Väsby, 
Vallentuna och Knivsta – hör samlat till de kom-
muner i hela Sverige som växer allra snabbast. 

Pågående arbete i Stockholmsregionen enligt RUFS 
2010 med att utveckla en flerkärnig och tät bebyg-
gelsestruktur ska fortsätta. Arlanda-Märsta har där 
utpekats som en av regionens åtta yttre regionala 
stadskärnor av strategisk betydelse. Transportsys-
temets struktur är avgörande för utvecklingen av 
flerkärnighet, tillgänglighet och täthet.

I RUFS 2010 betonas att tillgängligheten till och 
från andra regioner, men också inom Stockholms-

området har betydelse för hela nationen. Särskilt 
viktiga är Arlanda flygplats och Stockholms  
Central som nav i de nationella flyg- och järn-
vägsnäten. Hög tillgänglighet gör regionen mer 
attraktiv och konkurrenskraftig.

traFiK i sigtuna Kommun 

Trafiken på vägnätet i kommunen utgörs dels av 
den trafik som alstras av kommunens egna invåna-
re, men påverkas också av omfattande inpendling 
och trafik som sker utifrån till kommunen. Trans-
porter till Arlanda flygplats i form av arbetsresor, 
transporter för näringslivets behov och flygresenä-
rers marktransporter samt av den genomfartstrafik 
som förekommer på väg E4, utgör merparten av 
trafikarbetet. Vägtrafiken på de högst belastade 
vägavsnitten i kommunen (väg E4 och väg 263) är 
mycket omfattande. 

Kollektivtrafiken i Sigtuna kommun är i huvudsak 
uppbyggd dels kring spårbunden pendeltågstrafik 
i de regionala förbindelserna inom länet i stråket 
Märsta – Upplands Väsby – Sollentuna – Stock-
holm – Södertälje, dels kring ett busslinjenät för 
förbindelserna inom och mellan kommunens 
tätorter och landsbygdsområden. På pendeltågs-
linjen finns två stationer i kommunen, Märsta och 
Rosersberg. Märsta station och Arlanda flygplats 
trafikeras också av SJ:s Uppsalapendel mellan 
Uppsala och Stockholm. Arlanda flygplats tra-

traFiK
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fikeras via Arlandabanan av snabbtåget Arlanda 
Express som förbinder Stockholms Central med 
flygplatsen. 

Antalet på- och avstigande tågresenärer vid Märsta 
station uppgår under ett vardagsmedeldygn till 
cirka 14 000. Pendeltågstrafiken på sträckan 
Märsta – Stockholm – Södertälje går vardagar och 
helger i huvudsak i 15-minuterstrafik, men under 
kvällstid i glesare halvtimmestrafik. Efter Cityba-
nans öppnande år 2017 möjliggörs tätare pendel-
tågs- och regionaltågstrafik på Ostkustbanan till 
Märsta samt utökad pendeltågstrafik via Arlanda.

I kommunen och inom dess tätorter och större 
arbetsplatsområden är kollektivtrafiken uppbyggd 
kring ett stomnät med bussar i halvtimmestrafik i 
reguljär trafik och kvartstrafik under högtrafiktid 
på de mest frekventa linjerna. Flertalet busslinjer 
har en koppling till Märsta station.
 
Kommunens landsbygdsområden inklusive Rosers-
berg kollektivtrafik försörjs av ett busslinjenät med 
glesare turtäthet. Regional busstrafik finns till och 
från Norrtälje, Enköping och Uppsala, främst i 
förbindelse med Arlanda flygplats, som i övrigt har 
reguljär flygbusstrafik med både Stockholm och 
Uppsala. 

Huvudnätet för gång- och cykeltrafiken (GC-trafi-
ken) inom Sigtuna kommun har till syfte att binda 
samman olika bostadsområden i kommunens 
tätorter med centrumanläggningar, arbetsplatser, 
samt skol- och fritidsanläggningar, Arlanda flyg-
plats samt knutpunkter för kollektivtrafiken. Till 
huvudvägnätet knyts de lokala gång- och cykelväg-
näten, vilka fyller en viktig funktion och samspelar 
med de överordnade regionala cykelstråken, som 
har till syfte att binda samman viktiga målpunkter 
i länet samt underlätta för cykeltrafik och cykel-
pendling. I Trafikverkets infrastrukturplanering 
finns ett nät av cykelstråk i Stockholms län utlagt. 
De i Sigtuna kommun utpekade stråken anges 
under rubrik gång- och cykelvägtrafik nedan. 

ett utvecKlat och hållbart  
transPortsystem

vägsystem av nationell och regional  
betydelse
Väg E 4 passerar i nord-sydlig riktning genom Sig-
tuna kommun och är av stor nationell och regional 
betydelse för vägtrafiken i stråket Uppsala-Stock-
holm. Mot bakgrund av prognoser för en framtida 
ökande vägtrafik behöver väg E 4 på sträckan 
Bredden, Upplands Väsby kommun och Arlanda 
flygplats väg E 4/65 på sikt förses med ytterligare 
ett körfält i vardera riktningen. En utbyggnad 
med sydliga ramper vid Måby trafikplats är även 
angelägen för att förbättra tillgängligheten till/från 
Arlanda flygplats.

Väg 263 genom Tingvalladalen i Märsta har idag 
en stark barriäreffekt i samhället. Vägen som är 
starkt trafikbelastad alstrar störande vägbuller för 
de boende, främst i Tingvallaområdet, norr om 
vägen. Kommunen vill minska barriäreffekten 
genom att bygga om sträckningen genom tätorten 
till ett gaturum med en mer stadsmässig karaktär 
med mittrefug med trädplantering, smalare körfält 
i kombination med sänkt hastighet och genom fler 
säkra passager för gång- och cykeltrafikanter.

Väg 263 mellan E18- och E4-sektorn har i genom-
förd åtgärdsvalsstudie för detta stråk definierats 
som en sekundär förbindelse med viss regional 
funktion, där den regionala funktionen delvis 
består i kollektivtrafiken mellan Bålsta-Sigtuna 
stad-Arlanda. Den nationella vägtrafiken från 
Mälardalen till Arlanda hänvisas att via väg E 18 
gå på Rotebroleden.

Kollektivtrafiksystem och spårtrafik 
Förutsättningarna har studerats för en avgrening 
av Roslagsbanan till Arlanda. En sådan kapacitets-
stark tvärförbindelse med kollektivtrafik kopplar 
samman de regionala stadskärnorna Märsta-Arlan-
da och Täby-Arninge i Nordostsektorn och skapar 
nya dynamiska förutsättningar att resa, bo och 
arbeta i regionen. I detta sammanhang behöver 
en integrering på lämpligt sätt ske med kollek-

traFiK
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tivtrafikförsörjningen i stråket Märsta–Arlanda. 
Långsiktigt behöver detta stråk utvecklas vidare i 
ett tydligt strukturerat kollektivtrafikstråk mellan 
Märsta och Sigtuna stad.

Utöver de generella bristerna på Ostkustbanan 
är Märsta station en av de största flaskhalsarna i 
systemet. I förhållande till sin funktion som stor 
och viktig bytespunkt är Märsta station en av få 
stationer i hela Stockholms län som inte har rustats 
upp till modern standard och som behöver utveck-
las som nytt resecentrum.

gång- och cykeltrafik
Inom ramen för Trafikverkets vägnät av regionala 
cykelstråk i Stockholms län behöver, med staten 
som huvudman och väghållare, anläggas och/eller 
kompletteras GC-vägar längs de statliga vägarna 
i kommunen. Dessa stråk är Märstastråket vilket 
följer väg 859, och utgår från Märsta för att ansluta 
mot Upplands Väsby för att sedan gå vidare in 
mot Stockholm city med Slussen som slutmål, 
samt Sigtuna-, Arlanda- och Knivstastråken vilka 
förbinder Märsta med Sigtuna stad, Arlanda 
respektive Knivsta. Sigtuna- och Arlandastråket 
är i huvudsak utbyggda men behöver kompletteras 
med avseende på framkomlighet, säkerhet och 
trygghet. Därutöver behöver väg 263 kompletteras 
med GC-väg på sträckan Pilsborondellen till Mär-
stavägen, samt från Sigtuna stad mot Erikssund. 
Öster om Arlanda utmed väg 273 behöver också 
cykelstråk anordnas. 

traFiKtraFiK
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KuLTurMiLJö
De många fornlämningarna och andra värdefulla kulturmiljöer gör att histo-
rien är en viktig del av Sigtuna kommun. Kulturmiljövården behöver ständigt 
utvecklas då det som anses värdefullt att bevara förändras över tid. Genom 
att förbättra informationen till invånarna och fastighetsägare vill kommunen 
öka medvetandet och intresset för den närliggande kulturmiljön.  

28 
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Kommunens historia avsPeglas i dess 
Kulturminnen

Sigtuna kommuns kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och byggnader berättar om kommunens 
utveckling från förhistorisk tid fram till idag. En 
del av kommunens historia och identitet har sitt 
ursprung i miljöerna, som också har arkitektoniska 
och estetiska kvaliteter. 

I Sigtuna kommun finns en stor mängd fornläm-
ningar. Arkeologiska utgrävningar i Arlandaområ-
det tyder på att en bofast befolkning funnits redan 
under yngre stenåldern. Många gårds- och by-
namn visar på att trakten var tämligen väl bebyggd 
redan under det första årtusendet. Kommunen är 
en av de runrikaste i Uppland och från medeltiden 
finns inte mindre än nio sockenkyrkor. 

Sigtuna stad intar en särställning som en av 
landets äldsta städer, med gatunät och kyrka från 
medeltiden och med bevarad bebyggelse från 
1700- och 1800-talen. 

Kommunen domineras av ett bördigt jordbruks-
landskap med olika karaktär. Här finns herrgårds-
landskap kring slott från 1600-talet och herrgårdar 
från 1700-talet. Genom 1800-talets skiftesrefor-
mer och nya rationellare brukningsmetoder skapa-
des dagens agrara landskap med utflyttade gårdar 
och stora odlingsfält. Men det finns också kvar 
områden av ålderdomligare karaktär och delvis ett 
vägnät från åtminstone 1700-talet. Bebyggelsen 
på landsbygden är till stora delar välbevarad från 
tiden kring sekelskiftet 1900. 

Från 1800-talets mitt fram till vår tid har stora 
samhällsförändringar skett vilket genererat nya 
kulturmiljöer medan gamla försvunnit. 

sigtuna stad
Vid den tid då Sverige började växa fram var 
Sigtuna den enda staden. Den ursprungliga stads-
planen från 980-talet är tydligt avläsbar i dagens 
tomt- och gatustruktur. Detta, tillsammans med 
de rika, uppemot tre meter tjocka kulturlagren, 
runstenarna, ruinerna av gråstenskyrkor från med-
eltiden och dominikanernas tegelkyrka samt den 
småskaliga bebyggelsen från 1700-talet och framåt 
gör Sigtuna stad till en helt unik kulturmiljö. 

Stadskärnan utgör riksintresse för kulturmil-
jövården. Kulturlagren, runstenarna, ruinerna 
och tegelkyrkan omfattas av kulturminneslagen. 
Rådhuset och Sigtunastiftelsen är förklarade som 
byggnadsminnen och vissa andra byggnader är 
fredade genom skyddsbestämmelser i detaljplaner.

Kulturmiljö
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märsta och rosersberg 

Genom ett beslut i riksdagen om byggande av en 
storflygplats som skulle vara huvudflygplats för 
Sverige och Stockholm, blev Märsta och Rosers-
berg attraktiva orter för byggnation av bostäder för 
de som skulle arbeta på flygplatsen. I Märsta fanns 
redan en del industri- och bostadsbebyggelse sedan 
Ostkustbanan byggdes med tillhörande järnvägs-
station. Det lilla stationssamhället blev starkt 
influerat av 1960-talets planerings- och byggnads-
ideal med utspridd bebyggelse som förutsatte bil-
trafik som skulle komma fram snabbt och smidigt.

Delar av den tidiga bebyggelsen med självbyggda 
småhus har fått ett visst skydd genom detaljplan. 

sKydd av Kommunens Kulturmiljöer 

En del av Sigtuna kommuns kulturhistoriska  
värden skyddas genom gällande lagar. I första  
hand gäller detta alla fornlämningar, äldre före 
detta statskyrkor samt statliga och enskilda 
byggnadsminnen. Åtta stora geografiska områden 
är utpekade som riksintresseområden för kultur-
miljövården, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel 
av kommunens yta, se karta Kulturmiljö samt 
beskrivning. Elva byggnader och anläggningar 
är förklarade som byggnadsminnen, varav två är 
statliga och nio är enskilda.

För de centrala delarna av Sigtuna stad gäller 
Bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad. För 
hela kommunen gäller Kulturminnesvårdsprogram 
för Sigtuna kommun, antaget av kommunfullmäk-
tige 1985. Dessa dokument utgör inte ett formellt 
skydd, de är vägledande och ligger till grund för 
kommunens planarbete och bygglovgivning och 
utgör således en viljeyttring för skydd av kultur-
historiska värden i kommunen. 

I kommunens kulturminnesvårdsprogram har 
särskilt skyddsvärda kulturmiljöer pekats ut. Dessa 
har avgränsats och definierats som kulturhistoriska 
helhetsmiljöer respektive närmiljöer, se karta  
Kulturmiljö samt beskrivning. Helhetsmiljö är ett 
område med kulturhistoriskt värdefull struktur 
och närmiljö är ett område som särskilt ingående 
belyser viktiga delar av kommunens historia. 
Närmiljöerna utgör helhetsmiljöernas mest värde-
fulla delar. För närmare beskrivning av objekten 
hänvisas till kulturminnesvårdsprogrammet. 
Närmiljöerna kan av olika anledningar mer i detalj 
förmedla kunskap om kommunens kulturhisto-
ria. Till exempel kan de ha särskilda pedagogiska 
värden eller vara av stort vetenskapligt intresse. 
Närmiljöerna överensstämmer till stor del med 
riksintresseområdena och vissa objekt är byggnads-
minnen. 

Kulturhistoriskt värdefulla objekt som inte ingår i 
någon helhets- eller närmiljö har i kulturminnes-
vårdsprogrammet utpekats som särskilt värdefulla 
kulturminnen. Några av dessa är skyddade genom 
byggnadsminnesförklaring. 

Kulturmiljö
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1.  Haga – Berga 5:1 – Fornborg 
2.  Brygghuset 2:1 – Villa från 1905 
3.  Valsta 3:50 – Två järnåldersgravfält 
4.  Norrbacka 1:42 – Järnåldersgravfält 
5.  Rolsta 1:2, 1:6, Tollsta 3:1 – Järnåldersgravfält och stensättningar 
6-7.  Sigridsholm 1:1 – Två järnåldersgravfält 
8.  Norrby 3:1, Holmstens – Parstuga 
9.  Rosersberg 2:6, 11:1, Vallstanäs 2:17 – Gränsstenar 
11.  Vännesta 3:1 – Två rösen 
12.  Odensala – Kumla 2:13 – Två runstenar 
13.  Odensala – Harg 5:13 – Järnåldersgravfält och runsten 
14.  Rickeby 6:5 – Fornborg 
15.  Vännesta 3:1 – Järnåldersgravfält och skålgropsförekomst 
16.  Näsby 1:8 – Runsten 
17.  Lövstaholm 3:63 – Runsten 
18.  Lövstaholms 3:63, Brinkeborg – Fornborg 
19.  Ölsta 1:1 – Stenvalvsbro från mitten av 1800-talet 
20.  Ockelsta 3:1, Ockelsta, Norrgården – Parstuga 
21.  Odensala – Kumla 2:4, Lill-Kumla – Gård med götisk gårdsform (enskilt b-minne 1996) 
22.  Lilla Söderby 1:17 – Hålväg 
23.  Sigtuna – Venngarn – Gränsstenar från 1600-talet 
24.  Norrtil 3:21, 3:25, Venngarn 1:2 – Tre runristningar 
25.  Ragvaldsbro 1:1, Trollberget – Fornborg 
26.  Rävsta 5:7 – Järnåldersgravfält 
27.  Södertil 1:9 – Järnåldersgravfält 
28.  Erikssund 2:1, Erikssunds säteri – Herrgård (enskilt b-minne 1944 
29.  Gådersta 6:1 – Järnåldersgravfält 
30.  Ista 4:1, Ista – Väderkvarn 
31.  Vasa 3:1, Vasa – Herrgård 
32.  Fröby 1:2, Fröby – Gård 
33.  Skalmsta 3:6 – Runsten 
34.  Skånela – Stensta 1:26 – Runsten 
35.  Skånela 3:2, Karl XIV:s skola – Skolbyggnad från 1836 
36.  Kimsta 5:1, Kimsta gästgivaregård – Gästgiveri 
37.  Lugnet 1:1 – Fornborg 
39.  Erikssund – Svängbro från 1932 
40.  Märsta 1:21, ”Skokällan” – Boningshus (flyttad) 

Kulturhistoriskt intressanta bebyggelsegrupper eller enstaka hus utanför närmiljöerna. 
På kartan ”Kulturmiljö” finns kulturhistoriskt intressanta bebyggelsegrupper eller enstaka hus utanför 

närmiljöerna markerade med en röd prick. En förteckning över dessa finns på stadsbyggnadskontoret 

och Sigtuna Museum.

särsKilt värdeFulla Kulturminnen belägna utanFör närmiljöer 
Ur Kulturminnesvårdsprogram för Sigtuna kommun
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helhets- och närmiljöer 
Ur Kulturminnesvårdsprogram för Sigtuna kommun

I helhetsmiljö 1. haga – venngarn ingår närmiljöerna 1:1 haga kyrka – österby, 1:2 torslunda – skråm-
sta och 1:3 venngarn. Slättbygd med fornlämningar i form av bland annat gravfält och runristningar, Haga 
medeltida kyrka, Venngarns 1600-talsslott och institutionsområde från tidigt 1900-tal, flera herrgårdar, små 
gårdar och torp samt Viby by. Riksintresseområde för kulturmiljövården. Venngarns slott, enskilt byggnads-
minne 1984, Viby by statligt byggnadsminne 1940, 1972. 

I helhetsmiljö 2. s:t Per ingår närmiljö 2:1 billby. Enda område i kommunen som uppvisar samma uppodlings-
grad och utbredning av åkermarken som på 1700-talet. Slingrande vägar från åtminstone 1700-talet. Högsta 
koncentrationen av bronsålderslämningar i kommunen. Billby gård med välbevarad karaktär från tidigt 1900-tal. 

Utanför Sigtuna stadskärna finns tre helhetsmiljöer, 3. sigtuna – brännbo med villor från 1950-60-tal, 4. sig-
tuna – kv Fiskmåsen, järpen och skrattmåsen med egnahemsvillor från 1920-talet samt 5. munkholmen 
med ett sportstugeområde från slutet av 1940-talet (ett fåtal sommarhus finns fortfarande kvar). 

Helhetsmiljö 6. norrboda – embarsboda innehåller ett flertal torp med äldre odlingslandskap. 

I helhetsmiljö 7. husby – ärlinghundra – odensala ingår närmiljöerna 7:1 odensala kyrka, 7:2 hova 
– berga, 7:3 droppsta – Fransåker, 7:4 husby – ärlinghundra kyrka – älgesta, 7:5 skörboda – röss-
berga samt 7:6 Kättsta. Till stor del en slättbygd rik på fornlämningar från bronsåldern samt äldre och yngre 
järnålder. I och vid slättbygden finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i form av Odensala och Husby – Är-
linghundra medeltida kyrkor, en av landets äldsta landsbygdsskolor, samt byar, gårdar och torp med karaktär 
från 1800- och 1900-talen. Ålderdomligt kulturlandskap och vägnät av äldre karaktär från åtminstone 1700- 
och 1800-talen. Husby gamla kyrkskola, enskilt byggnadsminne 1981.
 
I Märsta finns egnahemsbebyggelse bevarad från samhällets första utbyggnadsperiod i delar av två kvarter 
som utgör både helhets- och närmiljöerna 8 – 9. märsta.

Veda gård är ett typiskt exempel på nyuppodlad gård på 1700-talet med välbevarad gårdskaraktär från 
1800-talet och utgör helhets- och närmiljö 10. veda. 

I helhets- och närmiljö 11. steninge ingår  
Steninge slott från sekelskiftet 1700 med dess  
engelska park och en mångfald ekonomibyggnader och boningshus från 1600-talet till 1900-talet.  
Enskilt byggnadsminne 1969.
 
I helhetsmiljö 12. västra norrsunda ingår närmiljö 12:1 norrsunda kyrka – viggeby. Norrsunda tidig med-
eltida 

kyrka med omgivande bebyggelse samt flera kulturhistoriskt välbevarade gårdar och byar med intilliggande 
gravfält. Här finns även en runsten och en välbevarad parstuga. 

I samhället Roserberg finns ett fåtal villor bevarade från den första utbyggnadsperioden, vilka utgör helhets- 
och närmiljö 13. rosersberg.

Kulturmiljö



34 

bil aga översiktspl an 2014 • allmänna intressen • s igtuna kommun

KulturmiljöKulturmiljö

Helhets- och närmiljö 14. rosersbergs slott utgör en stor och imponerande kunglig slottsanläggning som 
vuxit fram från 1600-talet till 1800-talet. Kring slottet, som har unika inredningar, finns park, ekonomibyggna-
der, torp och bostadslägenheter bevarade. Här finns även byggnader kvar från slottets tid som militär utbild-
ningsanstalt. Slottet statligt byggnadsminne 1935, 1965. 

Helhets- och närmiljö 15. holmboda – verka utgör två välbevarade bebyggelsemiljöer, från 1700- och 
1800-talen. 

Helhetsmiljö 16. östra norrsunda – skånela innehåller närmiljöerna 16:1 åshusby, 16:2 vallstanäs, 16:3 
skånela kyrka – skånelaholm – harg samt 16:4 tjusta. Välbevarad herrgårdsbygd dominerad  
av de tre välbevarade säterierna Vallstanäs, Skånelaholm och Harg. Rik förekomst av runristningar samt histo-
riskt intressant gravfält och kungshög. Vägnät med anor från åtminstone 1700-talet samt Skånela medeltida 
kyrka. Skånelaholms slott enskilt byggnadsminne 1965. 

I helhetsmiljön 17. sälna finns en klungby med bebyggelse från 1800- och 1900-tal samt gravfält. 

I helhetsmiljö 18. lunda – skepptuna – vidbo ingår närmiljöerna 18:1 vidbo, 18:2 skepptuna, 18:3 lunda 
kyrka – ängeby samt 18:4 örby – herresta. Landskap rikt på fornlämningar främst i form av gravfält och 
storhögar, vägnät från åtminstone 1700-talet, välbevarad agrar bebyggelse i form av mindre byar, ensamgårdar 
och mindre herrgårdar samt två medeltida kyrkor. 

I helhetsmiljö 19. altuna – ösby ingår närmiljö 19:1 ösby. Trakt med fornlämningar och välbevarad agrarbe-
byggelse i form av herrgård, by och ensamgårdar. 

För ytterligare information beträffande fornlämningar finns fastighetskartan och riksantikvarieämbetets forn-
lämningsregister. Beträffande bebyggelse finns – förutom Kulturminnesvårdsprogrammet 
– Länsstyrelsens bebyggelseinventeringar. 

sigtuna stad [ab 65]. Småstadsmiljö som bevarat uppbyggnaden och storleken av landets äldsta ännu existe-
rande och under den tidiga medeltiden mest betydelsefulla städer och som speglar ett kungligt inflytande och 
en kyrklig utpost mot det hedniska Uppsala med många kyrkliga anläggningar från medeltiden samt småskalig 
trästadsbebyggelse. Institutionsmiljöer i området utanför den gamla stadskärnan, speglar arkitekturutveck-
lingen och rörelser inom Svenska kyrkan och utbildningsväsendet vid 1900-talets början. 

haga – venngarn [ab 66] (Haga och S:t Olofs sn:r). Herrgårdslandskap som speglar stormännens, kyrkans 
och kronans dominans sedan järnåldern i en slättbygd utmed de forntida vattenlederna från Mälaren in mot 
centrala Uppland. 

odensala – husby ärlinghundra [ab 67] (Odensala och Husby Ärlinghundra sn:r). Slättbygd där den agrar-
historiska utvecklingen kan följas alltsedan äldre järnålder.  

riKsintresse För Kulturmiljövård
Se kartorna Kulturmiljö och riksintressen. 
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steninge [ab 68] (Husby Ärlinghundra sn). Slottsmiljö utmed vattenleden mot Uppsala, med anor från järn-
åldern och huvudsaklig prägel av det sena 1600-talets anläggning, som visar levnadsbetingelserna för landets 
ledande skikt och herrgårdslivets förändringar fram till 1900-talet. 

vidbo [ab 69] (Vidbo sn). Dalgångsbygd, dominerad av ensamgårdar och små byar och med rikt fornläm-
ningsbestånd, som vittnar om en enkel bondebygd, etablerad under yngre järnåldern kring nu uppgrundad sjö 
och ås. 

skepptuna – närtuna – gottröra [ab 70] (delen i Skepptuna sn). Dalgångsbygd utmed den under forntiden 
viktiga Långhundraleden, dominerad av mindre byar och ensamgårdar och med rikt fornlämningsbestånd, som 
speglar en bondebygd med kontinuitet sedan järnåldern. 

skålhamravägen [ab 71] (delen i Skånela och Norrsunda sn:r). Centralbygd, herrgårdslandskap  
 
och vägsystem, med rötter i en forntida stormannabygd med anknytning till kungamakten. Landskapet speglar 
en rik och komplex järnåldersbygd och dess fortsatta utveckling genom den tidiga medeltidens sockenbildning 
och 1600-talets säterier, med kontinuitet fram i dagens agrarlandskap. 

lunda – stora söderby [ab 121] (Lunda st.). Dalgångs- och slättbygd. Kärnområdet i det gamla folklandet 
Attundaland har särskilt intresse ur rikssynpunkt. Det forna centrat i Attundaland med ting och handelsplats 
vet man har legat i Lunda socken även om inte den exakta platsen har gått att bestämma. Frågan har dock 
rönt stort intresse inom den kulturhistoriska forskningen. Efter klagomål från borgarna i Sigtuna och Stock-
holm i början på 1300-talet kom upprepande kungliga påbud som förbjöd alla hantverkare och köpmän att 
bedriva handel vid Folklands tingstad. De ålades att flytta till ort med stad privilegier. Detta påbud efterföljdes 
inte, men möjligen på grund av Långhundraledens uppgrundning överflyttades under senare delen av 1300- 
talet marknad och handel till Öbacken eller Mjölkholmen i Långhundralenden strax söder om Närtuna kyrka 
(riksintresse AB 70). Även som tidngsplats förlorade Folklands tingstad i betydelse i och med Magnus Erikssons 
allmänna landslag 1352. Platsens betydelse som knytpunkt understrykes av att ett flertal vägar sammanstrålar i 
området vid Lunda kyrka.

Fornlämningsbilden är tät. Området innehåller också två av länets största gravfält, som visar på lång bebyggel-
sekontinutet. Av fornlämningarna redovisas åtta på topografiska kartan.

I centrum ligger Lunda kyrka från 1400-talet, som haft en föregångare från äldre medeltid. I området finns 
också några medeltida frälsegårdar: Ängsby i söder, Vasa och Nederänge i norr. Vasa tillhörde under medelti-
den Vasaätten, Nederänge tillhörde under 1500-talet riksmarskalken Svante Sture.

För ytterligare information, se Länsstyrelsens rapport U nr 22, oktober 1997.   

Kulturmiljö
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GröNSTruKTur 
Grönstruktur innefattar alla former av grönskande miljöer, allt från större 
orörda naturområden och tätortsnära natur till stora och små parkanlägg-
ningar. I Sigtuna kommun är grönstrukturen en stor resurs där tillgången till 
grönområden och vatten gör kommunen attraktiv att besöka och att leva i. 
Den tätortsnära naturen och mötet med anlagda grönområden och parker 
är en väsentlig del av grönstrukturen med spridningsvägar för djur och  
växter ända in i tätorten – en rik vardagsmiljö för kommunens invånare.
I översiktsplanen redovisas dels regional struktur som del i norra Stockholms 
län (RUFS 2010) och dels lokal struktur för hela kommunen.

36 



37 

bil aga översiktspl an 2014 • allmänna intressen • s igtuna kommun
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Grönstrukturen i Stockholms län bildar en lokal, 
regional och storregional väv av grönska och vat-
ten. Genom sin sammanhängande form och stor-
lek utgör den regionala grönstrukturen en helhet 
och erbjuder en mångfald funktioner som mindre 
områden inte kan erbjuda. Den regionala grön-
strukturen är en viktig del av regionens identitet, 
kulturarv och attraktivitet och är på så vis viktig 
även för besöksnäringen.

För Stockholmsregionen finns den regionala grön-
strukturen beskriven i RUFS 2010. 

Grönstrukturen består av tio gröna sammanhäng-
ande områden, så kallade gröna kilar, gröna värde-
kärnor, gröna svaga samband samt stora samlade 
rekreations-, natur- och kulturvärden. Kilarna 
ligger inom ett avstånd på maximalt 3-5 mil från 
de regionala stadskärnorna och bör vara minst 
500 meter breda. Om kilen är smal betecknas det 
som ett grönt svagt samband. Gröna värdekärnor 
är de mest värdefulla områdena i kilarna. Övriga 
områden med stora sammanhållande rekreations-, 
natur- och kulturvärden sammanfaller ofta med ut-
pekade riksintressen. I Sigtuna kommun finns två 
utpekade gröna kilar, Järvakilen och Rösjökilen.

De gröna kilarna har som helhet inget formellt 
skydd, men behöver då förvaltas och utvecklas av 
kommunerna i samverkan. Störande åtgärder i en 
kommun kan påverka hela kilens kvalitet.

loKal grönstruKtur

Den lokala grönstrukturen är en del i en pågående 
utveckling av en Grönplan för kommunen. Grön-
planen innehåller en samlad analys av olika värden 
och ekosystemtjänster i regionala kilar (RUFS 
2010), Naturinventeringen 2007 med helhetsom-
råden, Vattenplan 2014, riksintressen för kultur-
miljö, friluftslivsanalys och ekologiskt särskilt 
känsliga områden. I analysen ingår även nyckelbio-
toper, våtmarksområden, tysta områden med mera. 
De sammanslagna underlagen bildar kommunens 
gröna sammanhängande lokala struktur med höga 

sociala, kulturella och ekologiska värden.
I grönplanen identifieras fem helhetsområden med 
höga värden, vilka här beskrivs närmare:

horssjöskogen- vidbo-skepptuna
Området är ett gammalt kulturlandskap kring 
Vidbo och Skepptuna i dalgången där den viking-
atida Långhundraleden en gång gick som farled 
mot Uppsala. I området ligger också Horssjö/
Dalenskogen med områden av sammanhängande 
skog och gammelskogsarter. Kulturlandskapsdelen 
är av riksintresse för kulturminnesvården. Hela 
området är högt värderat som helhetsområde för 
naturvården. Skogsområdena är mindre kända för 
friluftslivet trots rika upplevelsemöjligheter. Flyg-
buller från Arlanda är periodvis mycket störande. 
Konflikter för området är flygbuller, rationellt 
skogsbruk och förändringar inom jordbruket.

mälarstranden – oxunda/verka
Detta är kommunens största sammanhängande 
grönstruktur med riksintresse för naturmiljö,  
kulturmiljö, flera naturreservat samt att större  
delen ingår i helhetsområden för naturvärden. 
Inom området finns stora möjligheter att för-
bättra tillgänglighet samt skydda och utveckla 
delområden. Mälarstranden är idag till stor del 
otillgänglig. Gångförbindelser mellan Rosersberg 
och Steninge vidare mot Sigtuna stad är ett viktigt 
mål för det rörliga friluftslivet. I Oxunda/Verka-
området finns några av kommunens mest skydds-
värda områden. Konflikter för området är främst 
bebyggelseutveckling och totalförsvarets intressen 
i Rosersbergs övningsområde samt störningar från 
Kungsängens skjut- och övningsfält.

odensala-hova dalgången
Dalgången sträcker sig från Märsta genom ett 
ålderdomligt odlingslandskap vidare mot Knivsta. 
Området ligger inom riksintresse för kulturmil-
jövården. Jordbruksmarken är idag ett hinder för 
god tillgänglighet från tätorten men stora möjlig-
heter finns att förbättra genom gång- och cykelvä-
gar. Konflikter för området är igenväxning av det 
öppna kulturlandskapet, rationellt skogsbruk samt 
bebyggelseutveckling.

grönstruKtur
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garnsviken- Pilsbo
Området omfattar som helhetsmiljö Garnsvikens 
lerslättmiljö och Pilsboområdets skogslandskap. 
Området ligger delvis inom riksintresse för kultur-
minnesvården. I området finns naturreservat för 
höga naturvärden i mälarmiljö och stora naturvär-
den i skogsmiljö. Västra delen av Garnsviken är 
viktig för friluftslivet och lätt att nå från Sigtuna 
stad. Det finns stora möjligheter att förbättra möj-
ligheter att vandra och cykla och förbinda leder till 
Pilsbo och Sigtuna stad. Konflikter för området är 
bebyggelseutveckling och förändringar i jordbru-
ket. 

Fysingen – skånela
Området omfattar sjön Fysingen med omnejd som 
delområde i Rösjökilen och fortsätter söderut i 
Upplands Väsby kommun. Området hänger sam-
man med helhetsområdet Mälaren men skiljs åt av 
motorväg och järnväg och bildar därmed ett eget 
helhetsområde. Fysingen och Verkaån har mycket 
höga natur- och kulturvärden. Norra Fysingen 
är tillgängligt genom anlagda spångsystem och 
gångvägsförbindelse utefter västra delen av sjön. 
Konflikter för området är igenväxning av sjön samt 
förändringar i jordbruket.

sKyddad natur

Värdefulla naturområden skyddas i lagstiftningen 
främst i miljöbalken men även genom generella 
hänsynsregler i Plan- och bygglagen. 

Förutom de generella hänsynsreglerna skyddas 
naturvärden med följande förordnanden:

Riksintressen
Natura 2000
Naturreservat
Naturminne
Landskapsbildsskydd
Naturvårdsavtal
Djur- och växtskyddsområden
Biotopskydd
Artskydd och fridlysning
Ekologiskt särskilt känsliga områden
Strandskydd
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VATTEN 
Attraktiva, tillgängliga och ekologiskt väl fungerande vattenmiljöer är en för-
utsättning för en hållbar samhällsutveckling. För att uppfylla miljökvalitets-
normerna för vatten bedriver kommunen en strategisk vattenplanering med 
helhetssyn över vattnets väg, samarbete över kommungränserna och högt 
ställda krav på verksamheter som på olika sätt påverkar kommunens vatten.
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sigtunas värdeFulla vatten

I Sigtuna kommun har många sjöar sänkts och 
vattendrag uträtats för att öka jordbruksmarken. 
Landskapet är fattigt på sjöar, vattendrag och 
våtmarker. Förutom Mälaren finns tio sjöar och 
åtta vattendrag, en mängd våtmarker och några 
grundvattenmagasin. Flera av kommunens värde-
fulla natur- och rekreationsmiljöer finns i och vid 
dessa vatten.

Mälaren är en unik sötvattenresurs som förser 
närmare två miljoner människor med dricksvat-
ten. Mälaren har också ett rikt växt- och djurliv. 
Vattendrag med höga naturvärden och viktiga 
funktioner som vattensystemet Oxundaån- 
Verkaån-Väsbyån, Märstaån och Lövstaån utgör 
tillsammans med Mälaren en viktig sammanhäng-
ande ekologisk enhet. Från Mälaren vandrar stora 
mängder fisk upp för att leka i vattendragen däri-
bland de rödlistade arterna asp och lake. Garns-
viken med grunda områden är också en viktig 
lekplats för många fiskarter. I kommunens östra 
del rinner Åkerströmmen med lekande havsöring 
som mynnar i Östersjön. Flera av kommunens 
sjöar och våtmarker utgör viktiga rast- och häcklo-
kaler för fåglar. Fysingen är en av landets förnäm-
sta fågelsjöar. 

I detta avsnitt behandlas de grundvattentäkter 
som har tilldelats miljökvalitetsnorm. Övriga 
grundvattentäkter behandlas vidare i Tekniska 
försörjningssystem samt i kommunens Vatten och 
avloppsplan. 

vattenplan för sigtuna kommun
Kommunen har genom omfattande inventeringar 
god kännedom om naturvärden i vattenområden. 
Kunskapsunderlagen har på olika sätt bearbetats 
och resulterat i flera sammanställningar. Av dessa 
utgör kommunens Vattenplan 2014, det viktigaste 
verktyget för en strategisk vattenplanering med 
uppgift att uppnå miljökvalitetsnormer och andra 
vattenanknutna miljömål. 

Vattenplanen som har tagits fram i samarbete med 
Upplands Väsby kommun och beskriver natur-

värden i vattenmiljöer utifrån en fyrgradig skala, 
status, miljöproblem och vilka åtgärder som är 
rimliga för att uppnå miljökvalitetsnormer. Planen 
omfattar samtliga vattenmiljöer som sjöar, vat-
tendrag, våtmarker, småvatten och grundvatten. 
Vattenplanen är ett viktigt underlag i den fysiska 
planeringen men även för enskilda bygglov, strand-
skydd och tillsyn och tillstånd.

Till planen hör även en åtgärdskatalog (databas) 
som samlar genomförda och planerade åtgärder 
från beslut till genomförande.

Samtliga vattendrag bedöms vara av minst kom-
munalt naturvärde eftersom de fyller viktiga ekolo-
giska funktioner som sammanhängande länkar i 
vattensystemet. Flertalet av sjöarna är av regionalt 
naturvärde. Detta visas på kartan över sjöar och 
vattendrag – Naturvärden.

Kartan visar naturvärden i kommunens sjöar och 
vattendrag. Naturvärden har bedömts i en fyr-
gradig skala från nationellt till lokalt värdefulla 
vatten. Streckade områden utgör värdefulla sam-
manhängande vattenområden, så kallade helhets-
områden.

skyddade områden
Flera av kommunens värdefulla våtmarker och 
strandängar är skyddade på olika sätt, till exempel 
med naturreservat eller fågelskyddsområde.  
Generellt biotopskydd gäller för samtliga små-
vatten, våtmarker och vattendrag i odlingsland-
skapet. I kommunen råder även ett generellt 
markavvattningsförbud. Ett antal grundvatten-
förekomster skyddas genom vattenskyddsområde. 
Strandskydd gäller längs Mälarens och övriga 
sjöars och vattendrags stränder, med undantag för 
Märstaån som saknar strandskydd. 

I flera grunda mälarvikar och åar finns ömtåliga 
lekplatser för flera sällsynta fiskarter. I Garnsviken 
har efter genomförda provfisken konstaterats goda 
förekomster av asp och faren.  

vatten
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ekologiskt särskilt känsliga områden  
– vattenmiljöer, esKo
I enlighet med Miljöbalken ska kommunen i sin 
översiktsplan avgränsa områden som är ekologiskt 
särskilt känsliga, ESKO. ESKO har avgränsats 
utifrån förekomsten av höga naturvärden som 
samtidigt har viktiga ekologiska funktioner som är 
särskilt känsliga. 

Kommunen har i en särskild utredning närmare 
beskrivit ESKO med motiv till de utpekade mark- 
och vattenområdena. Samtliga kommunens större 
vatten som utgör vattenförekomster är utpekade 
som ESKO. ESKO har avgränsats utifrån före-
komsten av höga naturvärden, som samtidigt har 
viktiga ekologiska funktioner som är särskilt käns-
liga. Områdena innefattar även en 300 m bred 
buffertzon. ESKO redovisas i karta i Översiktsplan 
2014 i kapitlet Så här utvecklar vi Sigtuna kom-
mun avsnitt Vattenområde.

För mer information om skyddade områden, se 
kapitlen Förordnanden respektive Grönstruktur.

våtmarker
I kommunen finns ett stort antal våtmarker med 
höga. Totalt redovisas över 700 stycken våtmarks-
objekt. Av dessa har 122 särskilt inventerats och 
tilldelats en naturvärdesklass i Vattenplanen. Två 
av våtmarkerna bedöms ha högsta naturvärde 
(nationellt intresse), 36 bedöms ha mycket högt 
naturvärde (regionalt intresse), 73 bedöms ha högt 
naturvärde (kommunalt intresse) och 11 stycken 
bedöms ha visst naturvärde (lokalt intresse). 
De värdefulla områdena utgörs framför allt av 
blandsumpskogar och alsumpskogar men även tall-
mossar, strandängar och andra öppnare våtmarker. 
Fysingens strandmiljöer med hävdade strandängar 
och vassbälten utgör det ur naturvårdssynpunkt 
mest värdefulla våtmarksområdet i kommunen och 
bedöms vara av nationellt intresse, klass 1. Även 
vid Garnsviken finns strandängar och andra typer 
av öppna våtmarker med höga naturvärden. Dessa 
bedöms vara av regionalt intresse för naturvården, 
klass 3. De naturvärdesbedömda våtmarkerna redo-
visas i kartan Våtmarker - Naturvärde.

Ett starkt bebyggelsetryck i regionen och ett 
rationellt skogsbruk utgör de största hoten mot 
kommunens våtmarker. Strandängar och fukt-
ängar hotas av igenväxning då de inte längre betas. 
Våtmarker spelar en nyckelroll för både biologiskt 
mångfald och för en hållbar bebyggelseutveckling. 
Stor hänsyn behöver därför tas i fysisk planering 
och inom skogsbruket.

Detaljerade beskrivningar av kommunens våtmar-
ker finns att läsa i kommunens vattenplan.

vattenFörvaltningen

Inom EU-samarbetet antog alla länder år 2000 
Ramdirektivet för vatten. Syftet med direktivet och 
den svenska vattenförvaltningen är att skapa en hel-
hetssyn på vattenvård samt en gemensam och lång-
siktig förvaltning av vattenresurserna. Målet är att 
alla Europas vatten ska uppnå god vattenstatus till 
år 2015. I Sverige har direktivets mål översatts som 
juridiskt bindande miljökvalitetsnormer, (MKN). 
För den översiktliga planeringen innebär det att 
skydda befintliga våtmarker, dammar, vattendrag 
och grundvatten och i alla beslut ta hänsyn till hur 
vattenförekomsterna påverkas. Arbetet utgår ifrån 
hur vattnet rinner, istället för lands-, läns- eller  
kommungränser. Ett exempel på detta är att 
Sigtuna kommun och Upplands Väsby kommun 
samarbetat kring en gemensam vattenplan. 

Alla sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten 
omfattas av direktivet. Generellt gäller att vat-
tenkvaliteten inte får försämras. Vissa vatten, 
så kallade vattenförekomster, har även tilldelats 
miljökvalitetsnormer.

miljökvalitetsnormer och statusklassning
Miljökvalitetsnormen (MKN) anger det ekologis-
ka och kemiska miljötillstånd som ska uppnås eller 
råda i vattenförekomster vid en viss tidpunkt. 
Generellt gäller att ”god ekologisk status” samt 
”god kemisk status” ska uppnås i ytvattenföre-
komsterna senast år 2015. För vissa förekomster 
har förlängd tidsfrist meddelats till år 2021 eller år 
2027. För grundvattenförekomster anges normen 
som ”god kvantitativ grundvattenstatus” samt ”god 
kemisk status”.

vattenvatten
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ekologisk ytvattenstatus
Den ekologiska statusen baseras i första hand på 
biologiska faktorer - om vattenmiljön är biologiskt 
väl fungerande för fiskarter, artrikedom bland bot-
tendjur och alger samt förekomst och sammansätt-
ning av vattenväxter. Hänsyn tas även till vatten-
kvalitet - hur näringsrikt vattnet är, hur påverkat 
det är av olika föroreningar. I bedömningen ingår 
också förekomst av vandringshinder, kanalisering 
och påverkan på bottenförhållanden. Den ekolo-
giska statusen bedöms efter en femgradig skala: 
hög, god, måttlig, otillfredsställande och ej god.

Kemisk ytvattenstatus
Klassificering för kemisk ytvattenstatus baseras på 
förekomst av prioriterade ämnen vilka har pekats 
ut av EU som särskilt angelägna att undvika i våra 
vatten. Även de ämnen som tas upp i fisk- och 
musselvattenförordningen ingår i bedömningen. 
Kemisk ytvattenstatus klassificeras antingen som 
”god” eller ”uppnår ej god” status utifrån givna 
gränsvärden.

Samtliga av Sveriges ytvattenförekomster har för 
höga halter av kvicksilver, figuren visar därför 
kemisk status exklusive kvicksilver. Fysingen är 
den enda ytvattenförekomst som inte uppnår god 
status. 

Kvantitativ grundvattenstatus
Grundvattenförekomsternas kvantitativa status 
anger om vattenuttagen är i balans med grund-
vattenbildningen. För att en vattenförekomst ska 
uppnå god kvantitativ status får inte uttagen vara 
större än nybildningen. Kvantitativ status klassifi-
ceras som ”god” eller ”otillfredsställande”.

Kemisk grundvattenstatus
Bedömningen baseras på hur påverkat grundvatt-
net är av ett antal utpekade ämnen, utifrån givna 
högsta tillåtna halter, så kallade tröskelvärden. Den 
kemiska kvaliteten i en grundvattenförekomst, ut-
trycks som ”god” eller ”otillfredsställande”.

ansvar på kommunalnivå
För de vattenförekomster som inte har god status 
eller riskerar att försämras har åtgärdsprogram 
beslutats av regeringen. Programmen riktar sig till 
alla som på olika sätt påverkar vattenkvaliteten i 
landets vatten: kommuner, myndigheter, näringsliv 
och enskilda. 

Genom planering, tillsyn, prövning och föreläg-
ganden ska kommunerna se till att verksamhets-
utövare och enskilda minimerar sin påverkan på 
miljön och vid behov genomföra åtgärder i syfte 
att förbättra vattnets status. Kommunerna ska 
årligen rapportera till Vattenmyndigheten vilka 
åtgärder som genomförts.

vattenvatten



46 

bil aga översiktspl an 2014 • allmänna intressen • s igtuna kommun

vatten

miljöKvalitetsnormer För vatten i 
sigtuna Kommun 

Miljömålen uttryckta i MKN uppfylls idag i vissa 
av kommunens åar. Flertalet av sjöarna och vatten-
dragen är dock negativt påverkade så att statusen 
är sämre än uppsatta mål. 

miljöKvalitetsnormer För FisK- och 
musselvatten

Mälaren omfattas av förordningen om miljökvali-
tetsnormer för fisk- och musselvatten (2001:554). 
Hänsyn ska tas på samma sätt som för övriga 
miljökvalitetsnormer för vatten. 
 
 
 

PåverKan På Kommunens  
vattenmiljöer

Utsläpp av näringsämnen, organiska miljögifter, 
metaller och andra föroreningar, har stor negativ 
påverkan på kommunens sjöar och vattendrag. 
Framför allt är det närsalter, vilket leder till över-
gödning som skapar problem. Övergödning påver-
kar växt- och djurliv negativt genom syrgasbrist, 
litet siktdjup och ibland algblomningar. Kommu-
nens åar rinner långa sträckor genom lösa jordar 
vilket skapar grumligt vatten. De främsta källorna 
till föroreningar är jordbruk, enskilda avlopp samt 
urbana miljöer med bostäder, verksamheter, indu-
striområden, service och en ökande biltrafik. 

Fysiska ingrepp som att räta ut eller kulvertera åar 
innebär att naturliga livsmiljöer försvinner och 
skapar vandringshinder för fiskar och andra djur i 
vattendragen.

Namn Ekologisk status Ekologisk MKN Kemisk status Kemisk MKN

Fysingen Måttlig God 2021 Uppnår ej god  

Mälaren-Ekoln Skarven Otillfredsställande God 2021 God God 2015

Oxundasjön Måttlig God 2021 God God 2015

Lövstaån Måttlig God 2021 God God 2015

Märstaån Måttlig God 2021 God God 2015

Oxundaån Måttlig God 2021 God God 2015

Oxundaån-Hargsån God God 2021 God God 2015

Oxundaån-Verkaån God God 2015 God God 2015

Storån God God 2015 God God 2015

Vidboån God God 2015 God God 2015 

Åkerströmmen Måttlig God 2021 God God 2015

God 2015  
(undantag TBT 2021)

tabell 3 Ekologisk och kemisk status för ytvattenförekomster samt MKN för dessa. Normalt ska god ekolo-
gisk och kemisk status uppnås till år 2015, där detta inte ansetts möjligt har tidsfrist givits till år 2021.
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grundvatten 

De viktigaste grundvattentillgångarna i Sigtuna 
kommun finns vid Stockholmsåsen. Det finns 
även ett antal mindre grundvattenmagasin som 
utgör reservvattentäkter, den viktigaste är Arlanda-
Norrsunda som används som reservvattentäkt av 
Norrvatten vid Ströms gård. Samtliga kommunens 
åtta grundvattenförekomster har god kvantitativ 
status och god kemisk status. För tre grundvatten-
förekomster i Stockholmsåsen - Arlanda, Norrsun-
da och Källbrunn – finns dock risk för att kemisk 
status inte nås år 2015.

Samtliga grundvattenförekomster har god kemisk 
och kvantitativ status idag. Tre av vattenförekom-
sterna bedöms trots detta att vara i risk för att 
kemisk MKN inte uppnås till 2015. 

Grundvatten som dricksvatten hanteras vidare i 
kapitel Teknisk försörjning. 
 
dagvatten

Regn- och smältvatten från bebyggelseområden, 
vägar och andra trafikytor påverkas av förore-

ningar från både luft och mark och står för en stor 
andel av de näringsämnen, metaller och andra 
föroreningar som påverkar våra sjöar och vatten-
drag. Kommunen har det övergripande ansvaret 
för att dagvattenhanteringen fungerar inom 
tätorter och större bebyggelsegrupper. Kraven på 
dagvattnets kvalitet när det når yt- och grund-
vatten har skärpts genom införandet av miljökva-
litetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormerna 
innebär att vattenkvaliteten måste förbättras i de 
flesta av kommunens vattendrag och berörda sjöar. 
Sigtuna kommun ställer höga krav på dagvatten-
hantering i samband med ny- och ombyggnation. 
Vid planläggning ska exploatören ta fram en 
dagvattenutredning som ligger till grund för val av 
åtgärder. Kommunen har utarbetat en strategisk 
planeringsmodell för dagvatten. Modellen innebär 
helhetssyn utifrån ett specifikt avrinningsområde 
och syftar till att tydliggöra planeringsförutsätt-
ningar och utifrån rådande belastningsutrymme. 
Utifrån den samlade belastningsbilden kan behov 
av åtgärder definieras och krav ställas, på exploatö-
rer och verksamhetsutövare.

vatten

tabell 4 Grundvattenförekomster inom Sigtuna kommun samt risk för att MKN inte uppnås till 2015 pga potentiella 
föroreningskällor i form av verksamhet vid Arlanda samt närliggande väg (*) eller närliggande väg, järnväg, jordbruk 
och tätort(**). ingen av grundvattenförekomsterna har enligt Vattenmyndigheten bedömts vara i risk för att kvantitativ 
status inte uppnås. 

MKN

God kemisk och  
kvantitativ status 2015

God kemisk och  
kvantitativ status 2015

God kemisk och  
kvantitativ status 2015

God kemisk och  
kvantitativ status 2015

God kemisk och  
kvantitativ status 2015

God kemisk och  
kvantitativ status 2015

God kemisk och 
kvantitativ status 2015

God kemisk och  
kvantitativ status 2015

Namn

Granby

Holmen-Bodarna

Stockholmsåsen-Arlanda

Stockholmsåsen-Byle

Stockholmsåsen-Källbrunn

Stockholmsåsen-Norrsunda

Stockholmsåsen-Åsby

Stockholmsåsen-Åslunda

God

God

God

God

God

God

God

God

God

God

God

God

God

God

God

God

Ingen risk

Ingen risk

Risk för kemisk MKN*

Ingen risk

Risk för kemisk MKN*

Risk för kemisk MKN**

Ingen risk

Ingen risk

Kemisk  
status

Kvantitativ  
status

Risk för att MKN  
inte uppnås

vatten
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TEKNiSKA  
FörSörJNiNGSSySTEM
De tekniska försörjningssystemen för Sigtuna kommun innefattar system 
för vatten- och avloppslösningar, energiförsörjning, avfallshantering och 
it-infrastruktur. Hållbara system kräver en kontinuerlig utveckling med 
handlingsberedskap för ny teknik och är en kombination av mer storska-
liga lösningar och mindre lokalt anpassade lösningar. Systemen ska vara 
kretsloppsanpassade med effektiv hushållning av resurser och omställning 
till förnybara energislag. Det är viktigt att systemen förhindrar läckage och 
utsläpp av skadliga ämnen till mark, luft och vatten.
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vatten och avloPP

Sigtuna kommun ansvarar för det allmänna vat-
ten- och avloppssystemet. Med avlopp menas både 
dagvatten och spillvatten. Sigtunas kommunala 
avloppssystem är byggt med separata ledningsnät 
för dagvatten och spillvatten.

Ungefär 85 procent av invånarna bor inom Sigtuna 
kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Dricksvattnet kommer från Mälaren och hål-
ler hög kvalitet. Vattnet renas och behandlas i 
Görvelns vattenverk som ligger i Järfälla kommun. 
Vattenverket ägs av Norrvatten som är ett kom-
munalförbund med fjorton medlemskommuner 
i norra Stockholmsområdet. Norrvatten ansvarar 
även för fyra grundvattenverk för reservvattenför-
sörjningen. Ett av dessa ligger i Sigtuna kommun 
vid Ströms Gård nordväst om Fysingen. 

Avloppsvattnet från kommunens tätorter avleds i 
både tunnel- och ledningssystem med god kapa-
citet till Käppalaförbundets avloppsreningsverk, 
beläget i Lidingö kommun. Med utgångspunkt att 
nå hållbara kretsloppslösningar för både vatten och 
avlopp pågår arbetet med att ta fram en VA-plan.  
Planen ska utgå från miljökvalitetsnormer för vat-
ten och långsiktiga kretsloppsanpassade lösningar. 
En VA-plan är ett styrdokument som beskriver 
hur kommunen ska lösa VA-försörjningen i hela 
kommunen det vill säga både inom och utanför 
kommunalt verksamhetsområde för VA-verket. I 
planen kommer principiella ställningstaganden 
göras för var det är lämpligt med kommunal VA 
utbyggnad, gemensamhetsanläggningar för VA, 
samt enskilt VA.

dagvatten
Dagvattnet för med sig näring och föroreningar 
till kommunens sjöar och vattendrag. Därför ska 
dagvatten synliggöras och omhändertas lokalt 
och utnyttjas som en tillgång i bebyggelsemiljön 
så långt som möjligt. Regn och snö som faller i en 
stadsmiljö påverkas av föroreningar från både luft 
och mark och för att inte påverka recipienter nega-

tivt krävs olika åtgärder i dagvattensystemen och 
i bebyggelseplaneringen. Dagvattnet ska i första 
hand renas och fördröjas där det uppstår, så kall-
lat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 
Dagvatten ska omhändertas så att risken för över-
svämningar minimeras. Se även kapitel Vatten. 

gemensamma avloppslösningar
I områden där enskilda avlopp inte är lämpliga 
utifrån jordart, närhet till känsliga sjöar och vat-
tendrag eller i tätare bebyggelseområden kan en 
gemensam avloppsanläggning vara en miljö- och 
hälsomässigt bättre lösning. Avloppsreningsverkens 
reningskapacitet fungerar ofta bäst i större anlägg-
ningar. I problemområden för grundvatten eller då 
miljökvalitetsnormer för vatten kan riskeras kan 
gemensamt avlopp vara ett krav för ny exploate-
ring.

enskilda avlopp
I Sigtuna kommun finns cirka 2 000 enskilda 
avlopp utanför tätorterna där hälften av anlägg-
ningarna för närvarande är kontrollerade av 
kommunen. De enskilda avloppen är ofta äldre 
och har endast slamavskiljare och efterföljande 
rening saknas. Utsläppen från enskilda avlopp är 
en bidragande orsak till övergödning av sjöar och 
vattendrag. Utsläpp av avloppsvatten kan även 
förorena grundvatten och mark. En fastighetsägare 
är alltid ansvarig för att den enskilda avloppsan-
läggningen har fullgod rening. 

Sigtuna kommun bedriver ett tillsynsprojekt med 
kontroll av alla enskilda avlopp med krav på fastig-
hetsägare att åtgärda dåliga anläggningar. Mål-
sättningen är att alla enskilda avloppsanläggningar 
ska ha efterföljande rening år 2019. Kommunen 
har till och med år 2012 kontrollerat cirka 1 100 
anläggningar. Cirka 60 procent av de kontrollerade 
enskilda anläggningarna uppfyller inte kraven.

Enskilda avlopp kan ses som resurs genom återfö-
ring av fosfor från avlopp till åkermark och annan 
produktiv mark, vilket är en miljömässigt viktig 
och i framtiden nödvändig åtgärd med den be-
gränsade mängd brytbar fosfatmineral som finns i 
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världen. Stora miljöproblem i form av övergödning 
uppstår när näring från avlopp hamnar på fel plats. 
Näringen från avloppet ska återföras till produktiv 
mark där tillförsel av växtnäringsämnen behövs. 
Där näring från avlopp används på sådant sätt att 
handelsgödsel ersätts uppnås syftet med att sluta 
kretsloppet för näringsämnen.

vatten- och avloppssituationen i  
omvandlingsområden
I tätt bebyggda fritidshusområden är vatten- och 
avloppsanläggningar dimensionerade för fritidsbo-
ende. Fler permanentboende medför ofta problem 
med vattentillgången, försämrade sanitära förhål-
landen och ökad miljöbelastning. Vid ett ökat 
permanentboende i fritidshusområden eller i för-
tätning på landsbygden finns stor risk att enskilda 
avloppslösningar inte klarar miljö- och hygienkrav. 
Gemensamma anläggningar eller bortledning av 
avloppsvattnet till kommunalt nät bör anordnas i 
omvandlingsområden. 

I Sigtuna kommun finns få omvandlingsområden, 
exempel är Torsborg, Holmen, Södertil och Räv-
sta. Däremot finns ett flertal bebyggelsegrupper 
för permanentboende på landsbygden där behov av 
gemensamma lösningar finns. 

enskilda dricksvattenbrunnar
Tillgången till dricksvatten är en av de viktigaste 
planeringsfrågorna och är ofta helt avgörande i 
bedömningen av lokalisering av ny bebyggelse vare 
sig det gäller en egen brunn eller ett kommunalt 
vattenförsörjningsområde. Utanför ett kommunalt 
verksamhetsområde ansvarar fastighetsägaren själv 
för dricksvattnets kvalitet.

Sigtuna kommun har i samarbete med Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) studerat dricks-
vattnets kvalitet från enskilda bergborrade brunn-
nar med inriktning på metaller och radioaktivitet. 
Utredningen visar att det i kommunen finns stråk 
med berggrund innehållande arsenik och uran. 
Arsenik och radon ger störst andel otjänliga dricks-
vatten i kommunen. Arsenik och uran avviker 
kraftigt från riksgenomsnittet. Uranhalten översti-

ger 15 μg/l (tjänligt med anmärkning) i 57 % av de 
provtagna vattnen jämfört med ett riksgenomsnitt 
om ca 17 %. Brunnar med analys av både arsenik 
och radon visar att 23 % har otjänligt dricksvatten. 
En analys av andra ämnen, bakterier m.m. skulle 
sannolikt medföra att en betydligt större andel 
av de aktuella brunnarna skulle uppvisa otjänligt 
vatten. Kommunen ska beakta resultaten i sam-
band med handläggande av bygglovsärenden och 
informera om risker för otjänligt dricksvatten och 
tekniska möjligheter till rening. 

Förnybar energi och minsKad  
energianvändning

Ett hållbart energisystem bygger på förnybar en-
ergi och minskad energianvändning. All energian-
vändning medför ändå en påverkan på miljön och 
därför är en viktig strävan att hushålla med natur-
resurser och minska energianvändningen. Hur 
energin produceras, distribueras och används avgör 
hur hållbart energisystemet är. Fossila bränslen, 
såsom olja, kol och naturgas ska fasas ut och den 
energi som används måste användas effektivt. 

En annan viktig aspekt är en säker distribution i 
elnätet. Hållbara energisystem består av flera för-
nybara energislag och utgår från lokala förutsätt-
ningar. Med förnybar energi menas energikällor 
som förnyas i snabb takt och är oändliga. Sådana 
är till exempel sol, vind, biobränslen och vatten-
kraft. Produktionen av lokal förnybar energi är en 
viktig del i energiförsörjningen i kommunen.  

Energianvändningen i byggnader står för en be-
tydande del av byggnadens miljöbelastning under 
dess livslängd. Därför är energianvändningen 
inom byggnader ett område som är prioriterat och 
frågor om förnybara energisystem och minskad 
energianvändning är viktiga att beakta.   

Transportsektorn utgör den mest betydande 
*källan till utsläpp av växthusgaser i kommunen. 
Drygt 90 procent av koldioxidutsläppen kommer 
från transporter. Det är viktigt att skapa förut-
sättningar för minskade utsläpp från transport-
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sektorn i kommunen. Planeringen ska utgå från 
att prioritera utökad och förbättrad kollektivtrafik, 
utbyggda system för icke fossila fordonsbränslen, 
förbättrad logistik, samt främjande av gång och 
cykel. En viktig planeringsfråga för kommunen 
är att påverka resorna innan de sker, både genom 
fysiska åtgärder och genom att bearbeta attityder 
och framhålla mer hållbara resvanor.

Brista kraftvärmeverk eldas med biobränsle. Från 
verket går tre fjärrvärmeledningar, en mot Mär-
sta, en mot Arlanda och en mot Upplands Väsby. 
Bristaverkets fjärrvärmesystem är sammankopplat 
med produktionen på Hässelbyverket. Fjärrvärmen 
i kommunen har bidragit till en omställning till 
förnybar värme i kommunen. En fortsatt strävan 
är att bygga ut fjärrvärmenäten i anslutning till 
tätorterna. En ny kraftvärmeanläggning som eldas 
med avfall togs i bruk under hösten 2013. Områ-
det kring Brista kraftvärmeverk är bra för etable-
ring av ytterligare anläggningar för produktion av 
förnybara energislag såsom biogasproduktion. 

I Sigtuna kommun ska övergången till mer för-
nybar energi innehålla fler småskaliga och lokala 
lösningar. Det kan vara vindkraft, solenergi och 
energi från biobränslen såsom biogas och biobräns-
leeldning. Möjligheten till vindkraftsproduktion i 
större skala i Sigtuna kommun har redovisats i en 
rapport från Länsstyrelsen och konstaterats vara 
mindre lämplig både med hänsyn till lokala vind-
förhållanden och med hänsyn till de höjdrestrik-
tioner som råder i närheten av Arlanda flygplats. 
Däremot finns möjlighet till mindre vindkraftverk 
i kommunen. 

Sigtuna kommun äger idag två vindkraftverk som 
båda är placerade där det blåser mer, ett i Skåne 
och ett i Gästrikland. Motivet till investeringen i 
vindkraft är att stimulera utvecklingen av för-
nyelsebar energi, minska kommunens negativa 
klimatpåverkan och spara på elkostnader. Sigtuna 
kommun äger ytterligare ett vindkraftverk i och 
med att det kommunägda bostadsbolaget AB  
SigtunaHem har ett vindkraftverk i Skåne. 

Solen är en annan viktig del i det småskaliga för-
nybara energisystemet och kan användas både för 
elproduktion och för värmealstring. Hur solenergi 
kan användas beror på hur mycket och när solen 
strålar samt på hur effektivt energin tillgodogörs. 
Förutsättningarna för att använda solenergi är att 
hus placeras och utformas så att solförhållandena 
utnyttjas. Solvärme och el kan integreras i tak och 
fasader eller på andra objekt i strategiska sollägen.
Stockholms län har i förslag till Klimat- och ener-
gistrategi för länet angett att: 

•	 Länets	utsläpp	av	växthusgaser	utanför	handeln		
 med utsläppsrätter minskar med 19 procent  
 till år 2020 jämfört med år 2005. Verksamheter  
 som regleras av handel med utsläppsrätter  
 minskar samtidigt sina utsläpp med 30 procent  
 till år 2020.
•	 Regionens	energianvändning	är	20	procent		
 effektivare år 2020 jämfört med år 2008, mätt  
 i energiintensitet (tillförd energi per BNP-enhet  
 i fasta priser).
•	 De	klimatpåverkande	utsläpp	som	energi-	
 användningen ger upphov till minskar med  
 30 procent per invånare till år 2020 (ton CO2- 
 ekvivalenter) jämfört med år 2005 och med  
 40 procent till år 2030.
•	 År	2020	är	16	procent	av	energianvändningen	i		
 transportsektorn förnybar.
•	 Energiproduktionen	i	länet	sker	år	2020	till	 
 90 procent med förnybara bränslen, spetslast- 
 produktionen oräknad. År 2030 sker den till  
 100 procent med förnybara bränslen.

teKnisKa Försörjningssystem
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avFallshantering

Sigtuna kommun ansvarar för att samla in och ta 
hand om hushållsavfall och farligt avfall. In-
samlingen sker med upphandlade entreprenörer, 
behandlingen har också upphandlats. Ur matavfal-
let utvinns biogas och biogödsel och det brännbara 
avfallet omvandlas till fjärrvärme. Hantering av 
avfall kräver tillgängliga och anpassade utrymmen 
både i flerfamiljshus och i småhusbebyggelse samt 
i verksamheter. Avfallshanteringen ska integreras i 
detaljplaneprocessen och utgå från miljö-, stads-
byggnads- och kundperspektiv. Information och 
kommunikation med invånarna är viktigt för att 
uppmuntra och underlätta minimering av avfall 
och att rätt avfall hamnar på rätt plats.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
AB (FTI) som hanterar återvinningsstationerna 
som är ett nationellt system av publika, obemanna-
de återvinningsstationer för insamling och återvin-
ning av tidningar och förpackningar från hushåll. 
Verksamheten finansieras via förpackningsavgifter. 
Vid planläggning för ny bebyggelse bör utrymme 
skapas för återvinningsstationer alternativt miljö-
hus med återvinning även av förpackningar.

it-inFrastruKtur

För att säkerställa att Sigtuna kommun har ett 
bredbandsnät som uppfyller nuvarande och fram-
för allt framtida behov fastställde i december 2012 
kommunstyrelsen mål för bredband i kommunen 
och en övergripande handlingsplan för utbyggnad 
av bredband i kommunen. Den övergripande mål-
sättningen för det är att bredband ska underlätta 
tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera till-
växten och bidra till en långsiktigt hållbar utveck-
ling. För att uppnå det behöver följande realiseras:

Alla hushåll och arbetsplatser i kommunen ska se-
nast år 2020 ha möjlighet till bredband med minst 
100 Mbit/s. 

När det gäller kommunkoncernen ska detta mål 
dock vara uppnått senast år 2018. 

Alla kommundelar ska ha tillgång till öppna och 
operatörsneutrala nät. 

I den övergripande planen har beslutats att kom-
munen ska bidra till att samordna aktiviteter för 
att bidra till de fastställda målen. Detta ska ske ge-
nom samverkan med de olika intressentgrupperna 
såsom olika invånargrupper t.ex. villaföreningar 
och landsbygdsföreningar, fiberägare, företags-
representanter och andra myndigheter. 

råd och riKtlinjer För basstationer, 
antenner med mera För umts/3g- 
mobilteleFonsystem

Dessa råd och riktlinjer för uppsättning av bas-
stationer, antenner m.m. har tagits fram för att 
landskapsbild, stadsbild och yttre miljö påverkas av 
utbyggnad av telefonistandard fjärde generationens 
telefoni (4G) och kommande standarder. Rikt-
linjerna berör även hänsyn till eventuell påverkan 
på människors hälsa i samband med etablering 
av dessa nya installationer. Utanför tätorternas 
centrala delar i master etc. och i tätorten på en nivå 
ovanför gatuplanet oftast på hustak eller fasader. 
Uppsättning av antenner, master och apparatrum 
samt kabeldragning kan vara bygglovspliktigt eller 
fordra en anmälan. Vissa etableringar kan även 
komma att kräva planändring eller ny detaljplane-
läggning. En tidig kontakt bör i första hand tas 
med Stadsbyggnadskontoret, bygglovsavdelningen 
om osäkerhet råder om plankrav, bygglovsplikt eller 
lämpliga placeringar. En sådan kontakt är särskilt 
viktig innan etablering i kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse eller i särskilt känsliga områden. 

Särskild försiktighet måste iakttas vid placering 
av radiosändare och liknande i flygplatsens när-
het. För att kunna skydda radiosystem och övrig 
utrustning mot radiostörningar vid etablering och/
eller drift av sändare inom en radie på 3,5 km från 
flygplatsen ska tillstånd inhämtas från Swedavia 
Radioråd, Stockholm Arlanda Airport. Vid etable-
ringar och/eller drift av mobilbaser eller liknande 
utanför området enligt ovan, men innanför en ra-
die på 6 km från flygplatsen ska anmälan göras till 
Swedavia Radioråd, Stockholm Arlanda Airport.

teKnisKa FörsörjningssystemteKnisKa Försörjningssystem
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HäLSA, SäKErHET ocH riSK
Den fysiska planeringen påverkas av olika risk- och säkerhetsbedömningar. 
Resultatet av planeringen kan i sin tur påverka hälsan hos de som bor och 
arbetar i kommunen. I den fysiska planeringen ska hänsyn tas till hur vi alla 
påverkas av buller, luftföroreningar och andra riskfaktorer och utifrån före-
byggande arbete bidra till en trygg och hälsosam miljö.
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buller

Buller är ett stort folkhälsoproblem som drabbar 
många invånare i Sigtuna kommun. Besvär av 
buller påverkar människors hälsa och kan leda till 
störningar av sömn och vila och ge upphov till 
stress.

Bullersituationen i Sigtuna kommun är kom-
plex och speciell, dels med närheten till Arlanda 
flygplats och dels som expansiv region mellan 
Stockholm och Uppsala med tätorter och verk-
samhetsområden utefter stora vägar och järnvägar. 
Större delen av kommunens yta påverkas i olika 
omfattning av flygverksamheten på Arlanda. Ge-
nom kommunen går väg E4 med motorväg samt 
flera större och starkt trafikerade vägar. Tågtrafik 
på Ostkustbanan och Arlandabanan går genom 
Rosersberg och Märsta samt Arlanda. En ökad 
byggnation innebär fler bilar som skapar trafikbul-
ler och nya verksamhetsområden med logistikfö-
retag ökar antalet transporter med tunga fordon 
med ökad bullerpåverkan som följd. Söder om 
Sigtuna kommun finns ett militärt skjutfält som 
påverkar Sigtuna stad, Märsta och Rosersberg med 
sitt skottbuller. 

Rosersberg är särskilt belastat med buller från 
omgivande järnvägsspår, motorväg och flygplan 
som passerar på låg höjd vid landningar till bana 
1 på Arlanda. Sigtuna kommun har sedan våren 
2012 en fast mätstation för flygbuller belägen i 
Rosersberg. Syftet är att kartlägga de verkliga bul-
lernivåer som orsakas av de flygplansrörelser som 
berör Rosersbergs tätort.

miljömål – riktlinjer
I de av riksdagen 1998 beslutade målen för ”god 
bebyggd miljö” anges för buller att människor inte 
ska utsättas för bullerstörningar. Som etappmål 
anges att antalet människor som i bostäder utsätts 
för bullerstörningar överstigande de riktvärden 
som riksdagen beslutat om har minskat med 10 
procent till år 2010 och med 80 procent till år 
2020. 

Följande riktvärden bör inte överskridas vid ny-
byggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybygg-
nation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfra-
struktur: 
•	 30	dB(A)	ekvivalent	ljudnivå	inomhus	
•	 45	dB(A)	maximal	ljudnivå	inomhus	nattetid	
•	 55	dB(A)	ekvivalent	ljudnivå	utomhus	vid	fasad	
•	 70	dB(A)	maximalnivå	vid	uteplats	i	anslutning		
 till bostad

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i 
infrastrukturen ska hänsyn tas till vad som är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall 
utomhusnivån inte kan reduceras till riktvärden 
ska inriktningen vara att inomhusvärdena inte 
överskrids. 

Förslag till samordnade bullerregler för att under-
lätta bostadsbyggandet.

Bullersamordningsutredningen (SOU 2013:67) 
har på regeringens uppdrag utrett hur bullerregler 
kan samordnas för att underlätta bostadsbyggande. 
Utredningen föreslår att mycket av det som idag 
utgör riktvärden i allmänna råd istället blir författ-
ning och gör det enklare att bygga i de besvärli-
gaste miljöerna längs väg och spår. För flygbuller 
menar utredningen att riktvärdena 55 FBN och 
70 dBA som maxvärde ska fortsätta gälla, men att 
maxvärdet får överskridas högst 16 ggr per dygn, 
varav högst 3 ggr nattetid. En stor skillnad mot 
tidigare är att verksamhetsbuller föreslås regler 
som liknar vad som idag gäller väg och spår med 
möjlighet till undantag genom användande av 
tysta sidor.

trafikbuller i tätort
De riktvärden som bör gälla utomhus kan ofta inte 
uppfyllas i en stad. Sigtuna kommun tillämpar 
vid utbyggnad i centrala lägen i tät stadsmiljö med 
goda kollektivförbindelser boverkets modell för 
planering av bostäder i områden utsatta för buller 
från väg- och tågtrafik. Innan avsteg görs ska det 
vara visat att bostadsbehovet inte går att tillgodose 
på en annan plats med lika god kollektivtrafik 

hälsa, säKerhet och risK
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som har lägre bullernivåer. Innan avsteg görs är 
det viktigt att klargöra hur målen för ljudmiljön 
uppfylls för staden som helhet vilket kommunen 
gör genom en handlingsplan för att minska bullret 
i kommunen. Tanken med avstegsmodellen är att, 
genom extra åtgärder för inomhusmiljön och klok 
stadsplanering, skapa vad de boende uppfattar 
som en god ljudmiljö. Detta uppnås dels genom 
att skapa tät kvarterstruktur som säkrar tillgången 
till tysta innergårdar och dels genom att utforma 
husen så att samtliga bostäder har tillgång till en 
tyst sida för minst hälften av boningsrummen. 
Sammanfattningsvis så är följande principer väg-
ledande när avsteg från riktvärden övervägs:
Riktvärdena för ljudnivåer inomhus ska alltid 
uppfyllas.

Vid avsteg från riktvärdena bör ljudklass B, enligt 
Svensk standard, vad avser ljudtrycksnivå från tra-
fik och andra yttre ljudkällor, uppfyllas inomhus.

55–60 dBA
Nya bostäder bör kunna medges där den dygnse-
kvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55–60 
dBA, under förutsättning att det går att åstad-
komma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) 
eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50 dBA 
vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen och 
uteplats bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad 
sida.

60–65 dBA 
Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den 
dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 
dBA, under förutsättning att det går att åstadkom-
ma en tyst sida eller i vart fall en ljuddämpad sida. 
Minst hälften av bostadsrummen och uteplats bör 
vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Det bör 
alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljud-
dämpade sidan är lägre än 50 dBA. Där det inte är 
tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga 
våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras 
upp till 55 dBA vid fasad, normalt för lägenheter 
i de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid 
uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser 
och gårdsytor.

>65 dBA
Även då ljudnivån överstiger 65 dBA kan det fin-
nas synnerliga skäl att efter en avvägning gentemot 
andra allmänna intressen tillåta bostäder. I dessa 
speciellt bullerutsatta miljöer bör byggnaderna vara 
orienterade och utformade på ett sådant sätt att de 
vänder sig mot den tysta eller ljuddämpade sidan. 
Även vistelseytor, entréer och bostadsrum bör kon-
sekvent orienteras mot den tysta eller ljuddämpade 
sidan. Det bör alltid vara en strävan att ljudnivå-
erna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dBA.  
Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA 
utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida 
bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, nor-
malt för lägenheter i de övre våningsplanen.  
50 dBA bör dock alltid uppfyllas för flertalet  
lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.

Ljudnivå dB(A) Exempel på ljudnivåer
0 - 10  Svagast uppfattbara ljud
20 – 30 I sovrum, nyprojektering
30 - 40  Svagt vindbrus
60 - 70  Normalt samtal
70 - 80  Storstadsgata
80 - 90  Passerande gods- och persontåg
110  Musik i danslokal
120 - 130  Smärtgräns
140- 150  I närheten av jetplan
194  Högsta ljudnivå som kan uppträda

Styrkan och karaktären och den situation vi 
befinner oss i styr vår upplevelse av ljudet.

Flygbuller
Riktvärden ska alltid eftersträvas vid planering 
av nya bostäder och infrastruktur. En mer libe-
ral tillämpning kan i vissa fall vara motiverad i 
samband med förändringar i befintlig bebyggelse i 
anslutning till bland annat flygplats. Till exempel 
bör naturliga kompletteringar med nya hus i redan 
bebyggda planlagda områden kunna accepteras. 
Även i mer glest bebyggda landsbygdsområden bör 
enstaka nya hus ibland kunna accepteras om en 
intresseavvägning visar att det finns särskilda skäl 
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som t ex generationsboende för drift av lantbruks-
fastigheter. Vid generationsboende ska det nya 
huset tillhöra gården och lokaliseras i gårdsforma-
tionen och inte tillåtas avstyckas senare.

I dessa fall ska bebyggelsen utformas på ett sådant 
sätt att inomhusvärdena inte överskrids.

De vanligaste sätten att beskriva flygbuller är som 
FBN eller som maximalnivå. FBN är ett beräknat 
mått på medelljudnivån under ett år. Räknesättet 
har en tidsindelning med dagtid kl. 06–18, kväll 
kl. 18–22 och natt kl. 22–06 och har ett till-
lägg om 5 dBA på ljudnivån kvällstid och 10 dBA 
nattetid. I en FBN-beräkning ges alltså bullerhän-
delser på kvällen och natten en större betydelse. 
En bullerutbredningskurva som beskriver 70 dBA 
maximalnivå baseras oftast på den tredje bul-
lerhändelsen som överskrider 70 dBA under den 
bedömda tidsperioden. 

Vid planering av bebyggelse i tätorter genom 
förtätning av kvarter med flerbostadshus ska föl-
jande uppfyllas genom bebyggelsens placering och 
utformning: 
•	 att	FBN	55	dBA	ekvivalentnivå	utomhus	vid		
 byggnadens fasader inte överskrids.
•	 att	maximalnivån	70	dBA	inte	överskrids	 
 utomhus vid byggnadens fasader mer än tre  
 gånger per årsmedelnatt.

vägbuller
Utbredningen av vägtrafikbuller är störst från 
vägarna E4, väg 273 till Arlanda flygplats och väg 
263 mellan Sigtuna och Märsta. Även trafiken på 
gator i tätorterna genererar ett buller som leder till 
störningar för boende. Kommunen har bullerut-
bredningskartor för vägbuller som utgör under-
lagsmaterial vid byggande av nya bostäder.

järnvägsbuller
Spårbullret breder ut sig längs stambanan som 
ligger väster om Rosersberg och öster om Mär-
sta Arlandabanan går öster om Rosersberg och 
väster om Åshusby innan det skär ner i tunnel till 
Arlanda. Kommunen har kartor för utbredningen 
av tågbuller som utgör underlagsmaterial vid byg-
gande av nya bostäder. 

skottbuller
Sigtuna kommun berörs av skottbuller från 
Kungsängens skjut-och övningsfält som ligger 
utanför kommunen, på motsatta sidan Mälaren. 
Bullerstörningar består av övningsverksamhet 
med tunga vapen överskridande 90 respektive 95 
dB(CLx). Verksamheten innebär även skottbuller-
störning nattetid överskridande 55 dB(A). Riktlin-
jer för skottbuller finns fastställda från regeringen. 
Riktvärde för buller från skjutning med finkalibrig 
ammunition finns angivna i Naturvårdverkets 
allmänna råd NFS 2005:15. 

Verksamheten vid Kungsängens skjut- och  
övningsfält är ett riksintresse för totalförsvaret. 
Utifrån bland annat nyligen utförda bullerutred-
ningar har Försvarsmakten år 2010 fattat beslut 
om ny avgränsning av samrådsområden. Inom 
dessa ska samråd ske med Försvarsmakten i tidiga 
skeden i plan-, lov- och tillståndsärenden, så  
kallade förordnandeområden enligt 12 kap. 4 § 
PBL. Området som tangerar både Sigtuna och 
Märsta tätorter och inkluderar Södertil, Rävsta 
och Steninge är bedömt påverkansområde från 
Kungsängens skjut- och övningsfält. Området i 
den östra kommundelen är ett samrådsområde där 
andra försvarsintressen särskilt behöver uppmärk-
sammas vid plan-, lov- och tillståndsärenden.  
Med anledning av Försvarsmaktens beslut avser 
Länsstyrelsen i Stockholms län att göra en översyn 
av dessa förordnandeområden i länet.
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tystare områden
Ljudmiljön är en viktig kvalitet inte minst i en 
region med många bulleralstrande verksamhe-
ter. Tystnad eller en tillfällig tystnad är ofta en 
förutsättning för vila och avkoppling. Den van-
ligaste definitionen av ett tyst område är att den 
maximala ljudnivån inte får överskrida 45 db(A). 
I Sigtuna kommun med vida bullerkällor som 
Arlanda flygplats, järnvägar, skjutbanor, militär 
verksamhet, motorsportanläggningar med mera så 
är det tveksamt om någon del kan betraktas som 
ett tyst område. Platser eller områden kan upplevas 
som tysta under perioder av året beroende på vin-
dar, snöfall med mera, men det går inte att förutse 
när dessa tillfällen inträffar. För kommunen är 
det mer relevant att definiera områden med en låg 
bullerbelastning. Tre delområden kan då urskiljas, 
område norr om Skepptuna, område öster om 
Torsborg samt ett område nordväst om Sigtuna 
stad vid Hällsboskogens naturreservat.

miljöKvalitetsnormer

Av översiktsplanen ska enligt 3 kap. 5 § PBL 
framgå hur kommunen avser att följa gällande 
miljökvalitetsnormer (MKN). Gällande normer 
för luft återfinns i Luftkvalitetsförordningen (SFS 
2010:477) och för vatten, avseende Norra Öst-
ersjöns vattendistrikt, i Stockholms läns författ-
ningssamling (01FS 2010:65).

Situationen i Sigtuna kommun avseende luft redo-
visas nedan och för vatten i avsnittet kring kom-
munens Vattenområden.

mKn-luft  
Luftföroreningar är gränsöverskridande. Trafikens 
luftföroreningar är ett av regionens största miljö-
problem. På flera håll i regionen måste mängden 
föroreningar minskas för att klara miljökvalitets-
normerna. I kommunen överskrids inte normerna, 
men den betydande bilpendlingen måste styras 
över på kollektivtrafiklösningar för att minska 
föroreningarna.

Den tunga fordonstrafiken står för stor andel av 
utsläppen. Även produktionen av energi för upp-
värmning och arbetsmaskiner bidrar med relativt 
stora utsläpp. Luftföroreningar orsakar skador 
på växtlighet, bidrar till försurningseffekter och 
ett ökat näringsinnehåll i mark och vatten vilket 
bidrar till övergödning.  

Miljökvalitetsnormer finns för svaveldioxid, kvä-
vedioxid, kväveoxid, bly, bensen, kolmonoxid och 
partiklar. Gränsvärdena är beslutade av EU och 
införlivade i miljöbalken och plan- och bygglagen.
Om det finns risk att värdena överskrids ska åt-
gärder vidtas. Inom kommunen finns inga platser 
där miljökvalitetsnormerna överskrids idag eller 
förväntas göra det som en konsekvens av översikts-
planens inriktning.

Risken för framtida överskridande av miljökvali-
tetsnorm för kvävedioxid bedöms främst gälla ut-
med infartsleden till Stockholm- Arlanda flygplats. 
Detta om inte åtgärder vidtas för att begränsa 
effekterna av en tilltagande markbunden trafik till 
och inom flygplatsområdet. Beträffande partiklar 
föreligger för närvarande inte någon risk för över-
skridande av miljökvalitetsnormen. 

Sigtuna kommun kommer att följa det åtgärdspro-
gram för NO2 och PM10 i Stockholms län som är 
under utarbetande. 

mKn-vatten
Miljökvalitetsnormerna för vatten innebär miljö-
mål uttryckt i så kallad god ekologisk respektive 
god kemisk status och berör både yt- och grund-
vatten. Läs mer i kapitel Vatten.
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FöroreningssKador och radon 

Föroreningar i mark kan förekomma till exempel 
på gamla industritomter och deponier. Beroende 
på typ av förorening, planerad markanvändning 
och så vidare kan begränsning komma att ske. Be-
hov av undersökningar och åtgärder beror på typ 
av förorening, geologi och omgivningens känslig-
het samt på hur marken ska användas. 

I Sigtuna kommun finns i dagsläget cirka 210 
registrerade markområden med misstänkt förore-
ningsskada. En stor del av dessa utgörs av gamla 
avfallsdeponier men även träimpregneringsanlägg-
ningar, bilskrotar, diverse anläggningar i Rosers-
berg, förbränningsanläggningar och bensinsta-
tioner. I Länsstyrelsens databas finns mer detaljer 
kring misstänkta föroreningsskador.

Radon i inomhusluft kan orsaka lungcancer. 
Markradon är i kombination med dålig tätning 
mot husgrund och mark den dominerande orsaken 
till höga radonhalter i inomhusluft. Radon kan 
komma in i byggnader från byggnadsmaterialet, 
marken och via dricksvattnet. 

Förekomsten av radon i mark har kartlagts genom 
en översiktlig kartering som visar områden med 
låg risk, normal risk samt hög risk med avseende 
på markradonförekomst. Grovt kan indelningen 
motsvara lerområden (låg), moränområden (nor-
mal) och områden med grusåsar, pegmatit, vissa 
bergtyper (hög). De geologiska förutsättningarna 
i Sigtuna kommun medför generellt låga till nor-
mala radonrisker. Högriskområden finns huvud-
sakligen i kommunens östra del, men förekommer 
lokalt i hela kommunen. För att minimera risken 
för radonhaltig luft i byggnad orsakad av radon 
från marken bör därför nya byggnader utföras 
radonskyddat alternativt radonsäkert, beroende på 
halterna i marken. Radonhalten i luften i bostäder 
ska inte överstiga 200 Bq/m3.

eleKtromagnetisKa Fält

Alla strömförande ledningar omges av dels ett 
elektriskt fält som beror av spänningen, dels ett 
magnetiskt fält som beror av strömmen i led-
ningen. I kraftledningar varierar både ström och 
spänning i takt med kraftfrekvensen 50 perioder 
per sekund. Vid dessa låga frekvenser talas det 
om elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska 
fält alstras också kring elmotorer och elektriska 
apparater. Exponeringen av elektromagnetiska 
fält är därför stor i vårt samhälle. Sedan början av 
1980-talet har diskuterats risker för exponering av 
lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. Hur 
elektromagnetiska fält påverkar människan är i 
dagsläget oklart. 

Magnetiska fält mäts i mikrotesla μT. Som pla-
neringsmål har angivits riktvärdet max 0,4 μT 
som ett riktvärde för placering av bostäder och 
personintensiva verksamheter nära kraftledning. 
Riktvärdet gäller för såväl samlad bebyggelse som 
för enskilda hus. 

Sigtuna kommun har i dagsläget ingen kartering 
av riskområden för elektromagnetiska fält utan 
tillämpar den så kallade försiktighetsprincipen.

FörsiKtighetsPrinciPen rörande  
eleKtromagnetisKa Fält 

i Sverige finns för närvarande inga gräns-
värden för magnetfält då det inte anses 
finnas vetenskaplig grund för det. Flera 
myndigheter i Sverige har enats om en för-
siktighetsprincip då det finns misstankar 
om att långvarig exponering för magnetfält 
kan ge upphov till cancer. Försiktighetsprin-
cipen innebär att man bör undvika långva-
rigt förhöjd exponering för magnetiska fält 
där det är praktiskt och ekonomiskt försvar-
ligt. Vetenskapliga undersökningar antyder 
en viss ökning av leukemi hos grupper som  
exponerats för 50 Hz magnetfält över 0,4 µT. 
under 0,4 µT ser man ingen riskökning.
 
Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten
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risKobjeKt

Enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § ska 
verksamheter, som vid en eventuell olycka kan  
orsaka allvarliga skador på människor eller miljö, 
klassas som så kallad farlig verksamhet. Den som 
utövar den farliga verksamheten är skyldig att ana-
lysera riskerna för dessa olyckor samt att i skälig om-
fattning finansiera beredskap och vidta nödvändiga 
åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. 
Detta eftersom omgivningen får en förhöjd risk på 
grund av anläggningens verksamhet och att anlägg-
ningen därav måste ta ansvar för dess verksamhet 
och den förhöjda risken. Det är Länsstyrelsen som 
ansvarar för klassning av de anläggningar som ska 
betraktas som så kallade 2.4 anläggningar. I Sigtuna 
kommun är följande anläggningar klassade som 2.4 
anläggningar.

Arlanda flygplats
Beckers Industrial Coatings
Sherwin – Williams Sweden Group AB (Becker Acroma)
Flygbränsledepå på Arlanda

Länsstyrelsen har förutom att klassa 2.4 anlägg-
ning ansvar för tillsyn för Sevesoverksamheter, vilka 
berörs av Seveso(II)direktivets krav. Dessa krav 
återfinns i svensk lagstiftning i Lag (1999:381) och 
Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebyg-
ga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieo-
lyckor samt i föreskriften SRVFS 2005:2 med titeln 
Statens räddningsverks föreskrifter om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. Sevesoverksamheter delas in i ni-
våerna låg och hög beroende på hur pass omfattande 
verksamheterna är. Den högre nivån medför högre 
krav på verksamheten. Det är inte en självklarhet 
att en Sevesoverksamhet är en 2.4 anläggning, men 
för Becker Industrial Coatings och flygbränsledepån 
går de även att känna igen som 2.4 anläggningar.

Utöver de anläggningar som klassas som 2.4 anlägg-
ningar och/eller Sevesoverksamheter finns även 
verksamheter som hanterar brandfarliga varor eller 
som på annat sätt kan utgöra risk för omgivningen, 
till exempel bensinstationer vid påfyllning av bräns-
len från tankbil. 

Vid lokalisering av verksamheter som innebär särskild 
risk för människor och miljö intill bebyggelse eller i 
anslutning till för samhället viktiga anläggningar bör 
risker för omgivningen tidigt uppmärksammas. Läns-
styrelsen i Stockholms län ger ut rekommendationer 
kring riskhantering vid samhällsplanering. Till exem-
pel rapport 2000:01, ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” 
som beskriver riskhänsyn vid ny bebyggelse intill 
vägar och järnvägar med transporter av farligt gods 
samt bensinstationer.

transPorter av Farligt gods 

Arlandas flygverksamhet är växande vilket innebär 
en ökning av flygbränsle, Jet A1. Under år 2012 
förbrukades 665 000 m3 och ökade till en förbruk-
ning av 687 000 m3 Jet A1 under 2013. Enligt den 
prognos som finns i Swedavias tillståndsansökan 
beräknas förbrukningen av Jet A1 uppgå till  
1 200 000 m3 år 2038. Det är därmed nästan en 
fördubbling jämfört med dagens förbrukning. Sam-
tidigt är målet enligt flygbolagen att bränsleförbruk-
ningen ska minska per passagerarkilometer under 
denna period, därför är troligtvis 1 200 000 m3 är 
i högsta laget. Som konsekvens av denna förbruk-
ningsökning kommer flygbränsletransporterna på 
järnväg och därmed riskerna för farligt godsolyckor 
att öka. 

Flygbränslet till Arlanda lossas vid hamnen i Gävle 
och transporteras via järnväg till Brista, vilket innebär 
att transporten passerar bland annat via Märsta tätort.

Utöver nämnda transporter av petroleumprodukter 
förekommer ett otal andra transporter med stora 
mängder av farligt gods genom kommunen på väg 
E4 eller på Ostkustbanan. Dessutom sker trans-
porter av farligt gods från Arlanda som till exempel 
innehåller radioaktivt material. 

Länsstyrelsen utfärdar rekommendationer om lämp-
liga vägar för transport av farligt gods. Anvisade pri-
märvägar i kommunen för farligt godstransporter är 
väg E4 och väg 273. Anvisad sekundärväg, avsedd 
för lokala transporter, är väg 263. Även Ostkustba-
nan är transportled för farligt gods.
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beredsKaPshänsyn och  
räddningstjänst

Beredskapshänsyn i samhällsplanering syftar till 
beredskap för extraordinära händelser och svåra 
påfrestningar. Beredskapshänsyn handlar främst 
om att skydda och minska sårbarheten i infra-
struktur som t ex el- och vattenförsörjning samt att 
skapa beredskap inom ledningsorganisationen för 
svåra och komplexa situationer där samverkan och 
beslutsförmåga på olika nivåer krävs. 

Inom Sigtuna kommun finns på grund av flyg-
verksamheten vid Arlanda en hög riskmedveten-
het. Flygplatsen är en för Sverige mycket viktig in-
frastrukturanläggning och utgör i händelse av krig 
ett sannolikt mål. Riskanalys av flygverksamheten 
på Arlanda har utförts i samband med planering 
inför utveckling av verksamhetsområden inom 
såväl flygplatsområdet som inom Arlandastad.  

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda an-
svarar för räddningstjänsten i Sigtuna kommun. I 
Kolsta finns en heltidsbemannad station, i Sigtuna 
stad finns en station som är uppbyggd med en 
deltidsstyrka och på station Öst på Arlanda finns 
en styrka på plats dagtid måndag-fredag. Det är 
önskvärt att större tätbebyggelse i kommunen nås 
inom tio minuter.

geoteKniK och sKredrisKer 

Områden som kan innebära risk för skred utgörs 
vanligen av sluttande lerområden i kombination 
med vissa geotekniska förutsättningar. Även i 
flacka slänter kan skred utlösas och då i samband 
med att någon form av ingrepp genom grävarbeten 
eller byggnadsverksamhet har skett. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 
under 1997 låtit utföra en översiktlig skredrisk-
kartering i kommunen. Karakteristiskt för flertalet 
områden i kommunen är att utbredningen av 
skredbenägen lös lera och silt sällan sträcker sig 
upp till de högre belägna delarna av dalgångarna. 
Stabilitetsförhållandena och säkerheten i de un-
dersökta riskområdena bedöms generellt sett enligt 
utredningen vara god. 

KlimatanPassning  
– mälarens vattennivå 

Klimatanpassning i den fysiska planeringen 
handlar om att i nya planer hantera frågor som rör 
lokalisering och utformning av verksamheter och 
bebyggelse, behov av skyddsåtgärder och tillräck-
liga skyddsavstånd utifrån förväntade framtida 
klimatförhållanden. Det handlar också om att 
hantera teknisk infrastruktur och att använda 
grönstruktur på ett strategiskt sätt. Det primära 
problemområdet att hantera i denna översiktsplan 
är risken för översvämning av Mälarens vatten.

För Mälaren finns sedan år 2006 rekommendatio-
ner från Länsstyrelserna i Mellansverige för var det 
går att bygga utan att vidta särskilda förebyggande 
åtgärder med avseende på höga flöden. I de fall 
översvämningshotad mark avses användas till  
annat än vad som rekommenderas bör en risk-
analys genomföras och åtgärder vidtas så att 
konsekvenserna vid höga flöden kan begränsas. 
Länsstyrelserna anger att samhällsfunktioner av 
betydande vikt liksom sammanhållen bostadsbe-
byggelse bör lokaliseras över nivån för det högsta 
dimensionerade flödet. Det motsvarar idag en 
säkerhetsmarginal på 2,3 meter över Mälarens nu-
varande medelvatten-nivå. Under denna nivå kan 
samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras.

Vid bedömningen av vilka riktlinjer som ska till-
lämpas i översiktsplanen måste även den planerade 
ombyggnaden av Slussen/Söderström beaktas. 
Genom ombyggnaden åstadkoms en kraftfull 
ökning av avtappningskapaciteten från dagens 
cirka 300 m3/s till cirka 1400 m3/s genom nya 
vattenanläggningar och även i Hammarbyslussen 
ökar avtappningskapaciteten från cirka 70 m3/s 
till cirka 140 m3/s. Detta innebär att Mälarens 
totala avtappningskapacitet mer än fördubblas från 
dagens cirka 800 m3/s till totalt cirka 2000 m3/s. 
Syftet med denna reglering är att vattenståndet i 
sjön ska kunna variera inom ett spann på cirka 70 
cm, mellan vattennivåerna 0,69 och 1,39 meter 
i RH2000. Jämfört med nuvarande vattenstånd 
kommer högsta högvattenstånd att sänkas med 23 
centimeter och de lägsta nivåerna höjas med cirka 
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fyra cm. Medelvattenståndet kommer att förbli 
oförändrat, vilket även varit utgångspunkten.

Förslaget till ny reglering innebär allmänt stora 
positiva konsekvenser då risken för översvämning 
minskar betydligt. Förslaget till ny reglering inne-
bär att högsta vattenståndet med en 10 000 års 
återkomsttid minskar från 3,04 meter till 1,48 me-
ter i RH2000. Förslaget till ny reglering innebär 
därmed att all bebyggelse och infrastruktur som 
är belägen över 1,48 meter kommer att skyddas 
från översvämningar. Ombyggnaden av Slussen 
beräknas vara genomförd till år 2020.

Ur ett längre tidsperspektiv fram mot år 2100 är 
det också andra faktorer som påverkar vilken vat-
tennivå som Mälaren kommer att behöva ha. Den 
globala havsnivåstigningen påverkar också Öster-
sjön och innebär att Mälarens normalvattenstånd 
förmodligen behöver höjas för att skydda funk-
tionen som dricksvattenresurs mot saltvattenin-
trängning. I sammanhanget kan även nämnas att 
landhöjningen i området fram till år 2100 kommer 
att vara 50-60 cm.

djurhållning 

Djurhållning nära bostads- och fritidshusområden 
kan bidra till trivsamma upplevelser och hävdade 
beteshagar, men kan också vålla besvär som 
allergi, lukt och skadedjur. Allergen från hästar är 
särskilt starkt och kan för känsliga människor ge 
symptom flera hundra meter bort från platser där 
hästar vistas. Boverket har tagit fram allmänna 
råd för djurhållning och bebyggelse kopplat till 
avstånd mellan bostäder och stall/ladugård. Sig-
tuna kommun gör individuella bedömningar av 
riskerna för bostäder och djurhållning. Att planera 
utbyggnad av bostäder där djurhållning kan bli en 
del i boendemiljön är kommunen positiv till under 
förutsättning av att detaljplan närmare reglerar 
förutsättningarna. Sådana utvecklingsområden 
kan ge ytterligare liv åt landsbygden.   

Rastgårdar, hagar och gödselhanteringen kan 
innebära ett stort läckage av näring och bakterier, 
vilket kan påverka vattenkvaliteten negativt.

I Sigtuna kommun förekommer djurhållning 
runtom i kommunen.

hälsa, säKerhet och risKhälsa, säKerhet och risK
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riKSiNTrESSEN
Riksintressena i Sigtuna kommun utgör allt från Arlanda flygplats till natur-
områden, från totalförsvaret till olika kulturmiljöer. Dessa utgör många av 
kommunens starka sidor och ska värnas i kommunens framtida utveckling.
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betydelsen av riKsintressen

Riksintressen är geografiska områden som inrym-
mer sådana speciella värden eller har så speciella 
förutsättningar att de bedöms vara betydelsefulla 
för landet i sin helhet. Dessa områden kan klassas 
som riksintresse enligt miljöbalken. Syftet med att 
peka ut ett riksintresse är att säkerställa en använd-
ning, bevara något för framtiden eller att möjlig-
göra viss utveckling. 

De verksamhetsanknutna riksintressena har identi-
fierats i en process som respektive statligt verk har 
huvudansvaret för. Det är länsstyrelsens uppgift 
att i planprocessen och tillståndsgivning bevaka 
att riksintressena tillgodoses och även att lämna 
underlag om desamma till kommunens planering. 
Kommunen har i sin översiktliga planering att be-
skriva de olika riksintressena och hur de hanteras i 
den avvägning som kommunen alltid måste göra.

Riksintressen är viktiga instrument för avvägning-
ar i samhällsplanering. I ett område av riksintresse 
får områdets värde eller betydelse inte påtagligt 
skadas av annan tillståndspliktig verksamhet. 
Riksintresset väger oftast tyngre än ett eventuellt 
motstående lokalt intresse i den fysiska plane-
ringen. När olika riksintressen ställs mot varandra, 
prioriteras det ändamål som på lämpligaste sätt 
främjar en långsiktig hushållning. Undantagna 
är anläggningar för totalförsvaret som bör ges 
företräde. 

Av Sigtuna kommuns markareal är drygt 80 pro-
cent täckt av något riksintresse. De enskilt till ytan 
största områdena utgörs av riksintresse för kultur-
miljövård respektive influensområde för Arlanda 
flygplats.  

arlanda FlygPlats 

Sigtuna kommun är värdkommun för Arlanda 
flygplats, Stockholm Arlanda Airport. Flygplatsen 
är ett riksintresse enligt miljöbalken och ska därför 
skyddas för åtgärder, vilka kan medföra påtaglig 
skada på riksintresset. Boverket har i beslut lagt 
fast att det inte enbart är flygplatsanläggningen 
som är av riksintresse utan även funktionen. 
Trafikverket ansvarar för att peka ut trafikan-
läggningar av riksintresse och för att genomföra 
preciseringar av desamma.

För Arlanda flygplats utgörs i huvudsak riksintres-
seområdet av det så kallade influensområdet för 
flygbuller, vilket i sig omfattar en mycket stor del 
av kommunen. Även skyddsområden kring exem-
pelvis navigeringshjälpmedel måste beaktas liksom 
det så kallade hinderfrihetsområdet, att höjden på 
byggnader eller master inte får bli för höga. Runt 
alla flygplatser finns områden som begränsar bygg-
nadshöjder för att inte flygsäkerheten ska äventy-
ras. Influensområdet omfattar flygplatsens nuva-
rande verksamhet samt en framtida utveckling, 
som inkluderar två alternativa lägen för en eventu-
ell framtida fjärde start- och landningsbana (behov 
efter år 2040). Bullerberäkningarna är baserade på 
Naturvårdsverkets riktlinjer för flygbuller.

Länsstyrelsen beslutade i juni 2008 om en ny ut-
bredning av influensområdet för Arlanda flygplats, 
som ersatte tidigare utbredning från 2001. Beslutet 
var ett avgränsat ställningstagande och omfattade 
enbart fastläggande av en ny utbredning av influ-
ensområdet. I beslutet anges även att en översyn 
ska ske av de tillämpningsriktlinjer som ska gälla 
för influensområdet. Detta arbete har ännu inte 
kommit igång, men är enligt kommunens upp-
fattning av stor betydelse för att möjliggöra en 
praktisk hantering av bebyggelsefrågorna, särskilt 
inom influensområdets yttre del. Nuvarande influ-
ensområde redovisas i karta i bulleravsnittet under 
Hälsa, säkerhet och risk.

I avvaktan på nämnda planeringsunderlag har dia-
loger genomförts kring några specifika områden, 
till exempel Odensala-Herresta och Rosersberg 

riKsintressen
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väster om järnvägen. Här har förutsättningarna 
kring rådande flygbullersituation, med koppling 
till möjligheten till ny bebyggelse, klarlagts i 
särskild ordning. Det utgör ett gott exempel på 
samverkan mellan stat, kommun och verksamhets-
utövare i syfte att åstadkomma rimliga avvägning-
ar inom riksintresseområdet.  

Mark- och miljödomstolens beslut rörande nytt 
miljötillstånd för Stockholm- Arlanda flygplats är 
för närvarande överklagat till Mark- och miljö-
överdomstolen. När det finns ett lagakraftvunn-
net beslut i tillståndsfrågan behöver en översyn av 
influensområdet komma till stånd. Detta är av stor 
vikt för att kommunen ska kunna tillämpa ett så 
relevant och verklighetsförankrat planeringsunder-
lag som möjligt.

totalFörsvaret 

Riksintresset för totalförsvarets militära del enligt 
Miljöbalken 3 kap. 9 § kan i vissa fall redovisas 
öppet i en översiktsplan, i andra fall inte. Dels 
finns övnings- och skjutfält som kan redovisas 
öppet, dels finns områden som av sekretesskäl inte 
kan redovisas öppet. De senare har ofta koppling 
till spanings-, kommunikations- och underrättel-
sesystem. 

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

Försvarsmakten tog den 17 februari 2010 ett beslut 
om totalförsvarets riksintressen. Det komplettera-
des i december 2010 med kartor över riksintresse-
områden och övriga samrådsområden för försvars-
intressena. I Sigtuna kommun innebär underlaget 
en ändrad avgränsning vad gäller riksintresset med 
influensområde avseende Kungsängens skjut- och 
övningsfält. Den ändrade avgränsningen baseras 

på en utförligare bullerutredning och att riktlinjer 
för skjutbuller nattetid tillkommit. Riksintresse-
området har i nuläget en större utbredning än 
Länsstyrelsens förordnande enligt plan- och bygg-
lagen 12 kap. 4 §. Länsstyrelsen har för avsikt att 
samlat se över samtliga förordnanden i Stockholms 
län, vilket Sigtuna kommun anser vara angeläget 
för att gemensamt hitta rimliga avvägningar där 
bland annat bostadsbyggande berörs av influens-
området.  

I Sigtuna kommun utgör även väderradarstatio-
nen vid Arlanda flygplats ett riksintresse för 
totalförsvaret. Kring väderradarstationen finns ett 
stoppområde för höga objekt. Inom det området 
kan inga höga objekt uppföras, då det stör inhämt-
ningen av data. 

Alla objekt högre än 20 meter utanför sammanhål-
len bebyggelse och 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse ska remitteras till Försvarsmakten på 
samråd, då de kan påverka de riksintressen som 
inte kan redovisas öppet geografiskt. Detta gäller 
hela Sveriges yta. Det måste genomföras en teknisk 
analys av alla tillkommande objekt inom en 20 km 
radie.

Ärna flygplats/ Uppsalaövningsflygplats är ett 
riksintresse både för totalförsvaret och för kommu-
nikationsanläggning.

vägar, järnvägar och terminaler

Riksintresset för trafikslagen väg och järnväg inne-
bär att mark- och vattenområden som är särskilt 
lämpliga för anläggningar för kommunikationer 
så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnytt-
jandet av befintliga sådana anläggningar. Det är 
Trafikverket som efter samråd med länsstyrelse, 
Boverket och andra berörda myndigheter bedömer 
vilka områden/anläggningar som är av riksintresse 
för trafikslagens anläggningar.   

Många av de mer trafikerade statliga befintliga 
väg- och järnvägsnäten är av riksintresse. För 
järnvägar inkluderas även de stationer för resande-

riKsintressen
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utbyte och terminaler för godshantering och övriga 
spåranslutningar som behövs för att säkerställa 
transportfunktionen. 

Väg 65 (E4) ingår i det nationella stamvägnätet 
som riksdagen fastställt, och är av särskild natio-
nell betydelse. Vägarna 912, 269 och 263 samt 
Trafikplats Draget - Trafikplats Märsta, utgör 
anslutning till flygplats och därmed är vägarna av 
riksintresse. 

I Rosersberg genomförs en kombiterminal, Stock-
holm Kombi Nord, med god koppling till järn-
vägs- och vägnäten, Ostkustbanan och väg E4. En 
ny trafikplats på väg E4 står klar sedan sommaren 
2013 i Rosersberg, vilket ger en god väganslutning 
till planerad kombiterminal och Postterminal i 
området. Både trafikplatsen och kombiterminalen 
är utpekade som riksintressen. Den befintliga flyg-
bränsleterminalen i Brista är av riksintresse.  

Ostkustbanan ingår i det av EU finansierade 
TEN-T nätet och det strategiska godsnätet. Banan 
sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall. 

Arlandabanan ansluter Arlanda flygplats till 
Ostkustbanan via två anslutningar. Banan ingår i 
EU:s transportnät TEN-T. Banan är dubbelspårig 
och utgår från Ostkustbanan strax söder om  
Rosersberg och går till Arlanda flygplats för att 
sedan strax norr om Märsta återigen ansluta till 
Ostkustbanan. Banan trafikeras enbart av person-
trafik. Sedan december 2012 trafikerar AB Stor-
stockholms Lokaltrafik sträckan med pendeltåg till 
Uppsala via Arlanda flygplats.

Inom Sigtuna kommun finns fem tågstationer som 
är klassificerade som riksintresse. Pendeltågsstatio-
nen i Rosersberg, Märsta station - ändhållplats på 
SL pendeltågslinje (Märsta-Stockholm C –  
Södertälje) och station på Ostkustbanan för regio-
nal tågtrafik samt de tre stationerna på Arlanda 
flygplats, södra, centrala och norra för Arlanda 
Express, pendeltågstrafik samt regional och inter-
regional tågtrafik.

KraFtFörsörjning

Riksintressen för energidistribution ska enlig 
miljöbalkens 3 kap. 8 § skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjan-
det av anläggningarna. Bestämmelserna är till-
lämpliga på områden för anläggningar som ingår 
i ett större sammanhängande system av nationellt 
eller i vissa fall regionalt intresse.  

Kraftledningsnätet i Stockholm består av stamnät, 
regionnät och lokalnät. Stamnätet är uppbyggt av 
kraftledningar och stationer för 400 kV och 220 
kV och de förvaltas av Svenska kraftnät. Stamnätet 
är av riksintresse. Genom kommunen finns både 
400 kV och 200 kV ledningar och stationer samt 
likströmsledningar för Trafikverket som är av 
riksintresse.

För 400 kV ledningarna med nuvarande utform-
ning tillämpas riktvärdet 0,4 μT detta motsvarar 
ett skyddsavstånd till bostäder på cirka 150 meter. 
Förstärkningar planeras ske enbart inom befintliga 
ledningsstråk. 

Dessutom är Arlandas planerade kompletterande 
kraftförsörjning, 70 kV, från Finnberga i Vallen-
tuna av riksintresse. Kraftförsörjning av flygplatsen 
sker idag från två mottagningsstationer som är 
anslutna till Vattenfalls 70 kV-nät. Distribution av 
elkraft inom flygplatsområdet sker med hjälp av ett 
lokalt 20/0,4 kV-nät.

Det finns inga riksintressen för vindkraft i Sig-
tuna kommun eftersom att de platser som skulle 
kunna vara aktuella för vindkraft sammanfaller 
för influensområdet för Arlanda flygplats. Inom 
Stockholms län är det endast inom kommunerna 
Norrtälje, Nynäshamn och Värmdö som riks-
intresseområden för vindkraft pekats ut.

riKsintressenriKsintressen
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mälaren med öar och stränder

Större områden pekas ut direkt i miljöbalken som 
riksintressanta på grund av sina samlade natur- 
och kulturvärden. Mälaren med öar och stränder 
är ett sådant område (miljöbalken (MB) 4 kap. 
1 och 2 §§). Denna bestämmelse till skydd för 
områdenas natur- och kulturvärden innebär i lik-
het med övriga bestämmelser i 4 kap. miljöbalken 
att en vägning redan är gjord och att natur- och 
kulturvärdena ska ges företräde i konkurrenssitua-
tioner. Bestämmelser i samma kapitel utgör dock 
inget hinder för utveckling av befintliga tätorter 
eller av det lokala näringslivet eller för utförandet 
av anläggningar som behövs för totalförsvaret. 
Inom områden berörda av riksintresset Mälaren 
ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedöm-
ning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön. 

Mälaren är av riksintresse för yrkesfisket (MB 3 
kap. 5 §). Riksintresset innebär att kända lekplat-
ser för fisk ska skyddas samt att yrkesfiskets behov 
av anläggningar bör beaktas.

Kulturmiljöer 

Områdena av riksintresse för kulturmiljövärden 
i Sigtuna kommun är förhållandevis stora och 
omfattar värdefulla bebyggelsemiljöer, fornläm-
ningar och vackra kulturlandskap. Inom områdena 
ska särskild hänsyn tas till den kulturhistoriska 
miljön samt till landskapsbild och övrig bebyggelse 
så att riksintresset inte skadas. Det gäller såväl vid 
nybyggnad som vid ombyggnad. Inom Sigtuna 
kommun är det sju områden av riksintresse för 
kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 §). Ned-
anstående platser omfattas av miljöbalkens 3 kap. 
6 §. För mer information och karta se avsnittet om 
Kulturmiljö.
 
 

AB 65  Sigtuna stad 
AB 66  Haga – Venngarn (Haga och S:t Olofs  
 socknar) 
AB 67  Odensala – Husby Ärlinghundra (Oden- 
 sala och Husby Ärlinghundra socknar) 
AB 68  Steninge (Husby Ärlinghundra socken) 
AB 69  Vidbo (Vidbo socken) 
AB 70  Skepptuna – Närtuna – Gottröra (delen i  
 Skepptuna socken) 
AB 71  Skålhamravägen (delen i Skånela och  
 Norrsunda socknar) 
AB 121  Lunda – Stora Söderby (Lunda st.)

natura 2000-områden 

Natura 2000-områden har ett särskilt starkt lag-
skydd. Huvuddokumenten som styr Natura 2000 
är, det av EU inrättade, art- och habitatdirektivet 
samt fågeldirektivet. Tillstånd krävs för att bedriva 
verksamhet och vidta åtgärder som på ett bety-
dande sätt kan påverka miljön i ett sådant område. 
Lov och förhandsbesked prövas enligt 12 kap. 1-3 
§§ plan- och bygglagen (PBL). Områdena omfat-
tas även av 7 kap. 27, 28 och 28a §§ miljöbalken. 

För varje Natura 2000-område ska det finnas en 
bevarandeplan som innehåller en beskrivning av 
naturvärdena, möjliga hot, förslag till skötsel och 
bevarandeåtgärder. Länsstyrelsen upprättar planer-
na som är ett kunskaps- och planeringsunderlag. 
Länsstyrelsen är tillika prövningsmyndighet. Inom 
kommunen finns tre Natura 2000-områden:

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

riKsintressen
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FörordNANdEN
Olika regelverk och skydd för olika platser och miljöer sätter ramarna för 
den fysiska planeringen i kommunen. Strandskyddet är ett exempel som 
finns för att skydda allemansrätten, allas tillgång till stränder och vatten-
drag och djur- och växtliv. Även byggnader och landskapsbilder kan behöva 
skyddas för att bevaras för nutid och framtid.
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strandsKydd 

Mälarens stränder och öar utgör ett riksintres-
seområde som utgör ett av de mest värdefulla 
landskapen i landet med särskilt stora natur- och 
kulturvärden. Ingrepp ska regleras enligt Miljöbal-
ken. Yrkesfiske utgör ett riksintresse för Mälaren.

De nu gällande strandskyddsbestämmelserna 
trädde i kraft den 1 juli 2009 och finns i 7 kap. 
miljöbalken (MB) som handlar om skydd av områ-
den. Strandskyddet gäller hav, sjöar och vattendrag 
och omfattar mark- och vattenområden inom 100 
meter från strandlinjen. Länsstyrelsen har utvidgat 
skyddet till 300 meter längs med en del stränder, 
se karta Förordnanden. Strandskyddet gäller både 
på land och motsvarande avstånd i vattnet – på 
kartan redovisas endast landområdena.

Syftet med strandskydd är att trygga förutsätt-
ningarna för allemansrättslig tillgång till strand-
områden och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strand-
skyddat område får inte nya byggnader uppföras 
eller åtgärder vidtas som väsentligen försämrar 
livsvillkoren för djur- och växtarter eller hindrar 
allmänheten från att ta sig fram. I samband med 
detaljplaneläggning kan strandskyddet upphävas 
om särskilda skäl finns. Grundprincipen är också 
att det generella strandskyddet inträder om detalj-
plan upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. 

Länsstyrelsen liksom Sigtuna kommuns bygg- och 
trafiknämnd har också möjlighet att meddela 
dispens från bestämmelserna. 

En översyn av strandskyddet, som ska vara klar 
under år 2014, genomförs av Länsstyrelsen i Stock-
holms län.

biotoPsKydd och naturminnen   

Mindre mark- och vattenområden som utgör 
livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller som 
annars är särskilt skyddsvärda kan avsättas som 
biotopskyddsområde.

Biotopskyddet innebär ett förbud mot att bedriva 
verksamheter eller utföra åtgärder som kan skada 
naturmiljön. I Sigtuna kommun finns tre biotop-
skyddade områden. För vissa mindre biotoper i 
jordbrukslandskapet gäller ett generellt biotop-
skydd över hela landet, till exempel småvatten och 
våtmarker, alléer, källor med omgivande våtmark, 
odlingsrösen, stenmurar samt åkerholmar. Dessa 
är inte redovisade på kartor.

Naturminnen är ett skydd av ett särpräglat na-
turföremål. I kommunen finns sex naturminnen, 
varav fem är träd och en utgörs av jättegrytor från 
istiden. Tillsammans omfattar dessa sex naturmin-
nen 25 stycken enskilda objekt. 

naturminnen i sigtuna Kommun

Objekt nr.  Objekt  Särskilt namn  Fastighet  Beslutsdatum Stamomkrets

0191-04-001  Ek  Altunaeken  Arlanda 2:1  1934-06-08  555 cm

0191-04-002  Paraplytall   Älgesta s:4  1941-03-10  369 cm

0191-04-003  3 ekar   Steninge 1:20 1947-06-03 550, 630, 663 cm

   Steninge 4:1

0191-04-005  1 tall, 1 ek   Steninge 1:20  1957-02-12  tall 255 cm; ek 428 cm

0191-04-006  16 ekar   Lövstaholm 3:63  1957-09-18 400-595 cm

0191-04-007  2 jättegrytor  Sigridsholm 1:21 1963-01-16

Förordnanden
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naturreservat

Inom Sigtuna kommun finns elva naturreservat 
med olika livsmiljöer och naturvärden. Syftet med 
naturreservat är att bevara biologisk mångfald, 
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 
friluftsliv. Kommunen ansvarar för fem av de na-
turreservat som finns i kommunen och arbetar där 
aktivt med skötsel, utveckling av de olika natur-
värdena och med att tillgänglighetsgöra reservaten. 
De elva reservaten är:

Askarehage
Fysingen
Hällsboskogen
Laggatorp
Munkholmen
Rävsta
Sköndalsskogen
Steningedalen
Torslunda
Västerängsudd
Åttesta (delas med Vallentuna kommun)
Uppdrag finns att utvidga ett reservat samt inrätta 
ytterligare två reservat. 
Rävsta, utvidgning av 
Råbergsskogen

natura 2000 

Natura 2000 är beteckningen på det samman-
hängande europeiska nätverk av områden som 
inrättats för att skydda biologisk mångfald genom 
att bevara livsmiljöer samt vilda växt- och djurarter 
inom EU:s territorium. Natura 2000-områdena är 
av riksintresse.

I kommunen finns tre Natura 2000-områden. 
Slåsta och Pekhagen är artrika hagmarker. Vid 
Västerängsudds naturreservat ingår ädellövskogar 
och lövsumpskog. Se även kap 11.7. 

sKydd av djurliv och växter 

Områden med särskilda djur- eller växtarter kan 
skyddas som djur- eller växtskyddsområde. Inom 
dessa områden kan jakt och fiske hindras eller 
innebära tillträdesförbud. Det vanligaste syftet är 
att skydda fåglar under deras häckningstid. I kom-
munen finns ett djurskyddsområde i norra Garns-
viken, där särskilda bestämmelser gäller för skydd 
av djurlivet kring inre delen av Garnsviken, och i 
delar av Fysingens naturreservat. Bestämmelserna 
avser tillträdesförbud årligen under perioderna 15 
april – 30 juni respektive 1 april – 15 juli.

Artskyddet innebär fridlysning av vissa arter om 
det finns risk att djur- eller växtarter kan komma 
att försvinna eller utsättas för plundring eller om 
det krävs för att uppfylla internationella åtagan-
den. Naturvårdsverket har fridlyst 300 arter i hela 
Sverige (artdatabanken.se).

sKyddsområde För vattentäKt 

Skyddsområden för vattentäkter finns vid Lunda-
Albano, Venngarn, Bärmö och Holmens fritids-
husområde samt för Norrvattens reservvattentäkt 
vid Ströms gård. Vattentäkten vid Ströms gård ut-
gör reservvattentäkt för både Knivsta och Sigtuna 
kommuner och Arlanda flygplats och är mycket 
viktig för den regionala dricksvattenförsörjningen. 
Åshusby och Norrsunda-Skoby ligger inom 
skyddsområde för vattentäkten vid Ströms gård. 

Med undantag för Lunda- Albano är samtliga 
vattentäkter i behov av ett uppdaterat skydd i form 
av nya skyddsföreskrifter och nya skyddszoner. 
Arbete pågår med att revidera skyddsföreskrifterna 
och skyddszonerna för Ström, och för övriga vat-
tentäkter planeras arbete pågå under 2013-2015. 
Målet är att samtliga vattentäkter efter år 2015 ska 
ha ett tillräckligt gott skydd för att säkerställa en 
god kvalitet på dricksvattnet även ur ett lång-
siktigt perspektiv. Detta innebär bland annat att 
nuvarande vattenskyddsområden kan komma att 
utökas, och att förutsättningarna för exempelvis 
etablering av vissa verksamheter i dessa områden 
kan förändras.
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sKydd av landsKaPsbild och KyrKor

Skydd av landskapsbild är en gammal form av 
skydd och finns inte i aktuell lagstiftning. Det 
har sitt stöd i 19 § naturvårdslagen som infördes 
innan begreppet riksintresse fanns för att på ett 
enklare sätt än genom reservatsbildning kunna 
skydda stora områden från större påverkan eller 
förändring. Det är framförallt de visuella upplevel-
sevärdena i landskapet som önskas bli skyddade. 
Även om begreppet inte finns i den nu gällande 
miljöbalken gäller bestämmelserna fortfarande i 
de berörda områdena. Det är inte möjligt att ändra 
föreskrifterna i ett beslut eller fatta nya beslut om 
landskapsbildsskydd. 

Rekommendationen framöver är att ersätta dessa 
med andra skyddsformer som områdesbestämmel-
ser eller naturreservat. Landskapsbildsskyddet är 
ett skydd för upplevelsen och förståelsen av land-
skapet, som komplement till lagrum för biologisk 
mångfald eller kulturmiljövärden. I kommunen 
finns åtta områden kring kyrkor med landskaps-
bildsskydd. 

Det är en nationell angelägenhet att skydda och 
vårda vår kulturmiljö. Kyrkobyggnader och kyrko-
tomter ska enlig 4 kap. 2 § lag om kulturminnen 
vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska 
värde inte minskas och deras utseende och karak-
tär inte förvanskas. Kyrkogårdar, gravar, grav-
byggnader är skyddade genom 4 kap. och gravfält 
enligt 2 kap. kulturmiljölagen.

Fastställda Fornminnesområden 

Fornlämningar och fornlämningsområden är de 
äldsta mänskliga lämningar som tillhör kultur-
landskapet och är skyddade enligt kulturmiljöla-
gen. Fornlämningsområde är ett avgränsat område 
kring en fornlämning med syfte att bevara den 
och ge den tillräckligt utrymme. Två fornminnes-
områden finns gränsbestämda i kommunen. Det 
ena är beläget vid Nordians hög och det andra vid 
Grindstugan söder om Lunda kyrka. Vid exploa-
tering och planläggning i ett fornminnesområdes 
närhet ska länsstyrelsen kontaktas.

byggnadsminnen 

Elva byggnader och anläggningar är förkla-
rade som byggnadsminnen, varav två är statliga 
och nio är enskilda. Enskilda byggnadsminnen 
skyddas enligt 3 kap. kulturmiljölagen medan 
statliga byggnadsminnen skyddas av förordning 
(2013:558) om statliga byggnadsminnen.

Skyddsföreskrifter har utfärdats för de statliga 
byggnadsminnena Rosersbergs slott och Viby by. 
Föreskrifterna innebär förbud mot förändringar 
utan Riksantikvarieämbetets tillstånd. 

Enskilda byggnadsminnen med skyddsbestämmel-
ser är Sigtuna rådhus, Steninge slott, Erikssunds 
säteri, Lill-Kumla (gårdsbildning i Odensala), 
Venngarns slott, Husby gamla kyrkskola, Sigtuna-
stiftelsen, Torsborgs ångbåtsbrygga samt Skånela-
holms slott. Bestämmelserna syftar till att bevara 
byggnadernas utseende och karaktär. 

vägar med sKyddsavstånd 

Länsstyrelsen beslutade 1984 om utökat bygg-
nadsfritt avstånd längs större vägar. Byggnadsfritt 
avstånd om 50 meter från vägområde gäller för 
vägarna: E4, E4.65 (Arlandaleden), väg 273 mel-
lan väg E4 och väg 263 samt väg 263 mellan väg 
273 och väg E4.
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Byggnadsfritt avstånd 30 meter från vägområde 
gäller för: Väg 263 mellan väg 273 och kommun-
gränsen vid Erikssund, för väg 255 mellan väg 263 
och länsgränsen samt för väg 273 mellan Arlanda 
och länsgränsen. För övriga allmänna vägar ut-
anför detaljplanelagt område gäller byggnadsfritt 
avstånd 12 m från vägområde enligt väglagen. 

Intill ett vägområde får inte byggnader eller an-
läggningar uppföras som kan vara till olägenhet för 
vägens bestånd, drift eller brukande. Kommunen 
prövar lämpligheten i de fall bygglov krävs, i övrigt 
prövas detta av Länsstyrelsen. En bedömning görs 
från fall till fall utifrån vilken inverkan bebyggel-
sen har på trafiksäkerheten. Generellt bebyggelse-
fritt område längs allmänna vägar är 12 meter, det 
kan utökas till maximalt 50 meter av Länsstyrelsen 
utanför detaljplanelagt område. Väglagen reglerar 
alltså behovet av skydd för vägens anordningar och 
trafiksäkerheten. 

Inom 100 meter från transportled för farligt gods, 
primär och sekundär, ska risksituationen bedömas 
vid exploatering. Det är inte lämpligt att lokalisera 
känslig bebyggelse såsom bostäder, sjukhus, vård-
lokaler, förskolor och skolor i direkt anslutning till 
transportleder för farligt gods.

järnvägar med sKyddsavstånd

Att bygga intill järnväg innebär både miljö- och 
säkerhetsrisker för den omkringliggande bebyggel-
sen. Banverket, nuvarande Trafikverket, har tagit 
fram riktlinjer om byggnation i närhet av järnväg.

Generellt bör ny bebyggelse, bostad eller kontor, 
inte tillåtas inom ett område på 25 meter från 
järnvägen, det ger ett skyddsavstånd för farligt 
gods vid urspårning samt utrymme för eventuella 
räddningsinsatser. Mellan 0 och 25 meter från spår 
får endast verksamheter där människor endast till-
fälligtvis uppehåller sig, till exempel parkeringar, 
trafikanläggningar, garage, förråd och vegeta-
tion tillkomma. Ett sådant avstånd medger även 
komplettering av riskreducerande åtgärder om 

risksituationen förändras. Mellan 25 och 50 meter 
från spår tillåts vissa verksamheter som exempel-
vis industri, kontor, lager, friluftsområden och så 
vidare. Skyddsavstånden gäller även för reservat för 
tillkommande spår.

När det handlar om att uppnå en god boendemiljö 
kan det vara svårt att klara det även om avståndet 
är 25 till 50 meter från järnvägen, trots att det är 
skyddsåtgärder vidtagna. Bullerreducerande åtgär-
der kan behövas på avstånd upp till flera hundra 
meter från järnvägen. För varje enskilt fall görs en 
individuell bedömning av vilka åtgärder som ska 
vidtas.

byggnadshöjd Kring FlygPlats 

En flyghinderanalys bör göras för alla objekt/bygg-
nader som är 20 m och högre och som ligger inom 
en radie av 55 km från en flygplats. Luftfartsverket 
gör denna beställning. De är sakägare för infra-
strukturutrustning kopplade till flygplatser och 
kontrollerar hur utrustningen kan påverkas men 
flyghinderrapporten som avges beskriver också 
till det tänkta objektet/byggnaden kan påverka 
flygplatser. Det gäller ytan närmast flygplatserna, 
en cirkel eller ovalrunt landningsbanan, samt i 
in - och utflygningsriktningarna men även MSA-
ytan (Minimun Sector Altitude) som i princip är 
en cirkel om 55 km räknat från landningsbanans 
mittpunkt eller bantröskel.  

När det är aktuellt att uppföra objektet/byggnaden 
ska en flyghinderanmälan enligt Luftfartsförord-
ningen (2010:770) kap. 6 § 25 skickas in till För-
svarsmakten senast 4 veckor innan uppförandet. 
Det gäller objekt/byggnader med en totalhöjd över 
45 m in om sammanhållen bebyggelse och 20 m 
inom annat område. Bakgrunden är att informa-
tionen ska hinna läggas in i landets flyghinderdata-
bas, på flygkartor och i navigationshjälpmedel. 

Hur objektet/ byggnad en ska belysas/märkas 
framgår av Transportstyreisens författningssam-
ling, TSFS 2013:9.
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Maximalt tillåten byggnadshöjd är +86,5 meter 
över havet i området närmast flygplatsen. Högsta 
höjd för objekt som kan uppföras kan alltså variera 
stort beroende på markhöjden. 
I Odensala, Kolhammar, finns en privat rullbana 
(gräs), med begränsat utnyttjande sommartid. 
Även den rullbanan, Stockholm – Hova har en 
så kallad hinderstege, se karta Hinderstege för 
Stockholm-Hova flygplats.

luFtledningar För starKström Kring 
FlygPlats

Enligt starkströmsförordningen (SFS 2009:22) 
13 § får inte luftledning för starkström placeras 
närmare än 4 km från flygplatsens referenspunkt. 
Enligt 20 § starkströmsförordningen får dock 
Transportstyrelsen meddela föreskrifter om eller i 
enskilt fall besluta om undantag från 13 §.

Transportstyrelsen reglerar i TSFS 2011:73 till-
lämpningen av föreskrifter i samband med anläg-
gande av luftledning för starkström i närheten 
av en flygplats. Transportstyrelsen anger där att 
den som vill uppföra en luftledning ska inhämta 
flygplatsens bedömning om den planerade anlägg-
ningen berörs av regelverket. Om anläggningen 
är lokaliserad inom reglerat område men flygplat-
sen inte har några invändningar får ledningen 
uppföras. Har flygplatsen invändningar mot den 
planerade anläggningen ska ärendet lämnas till 
Transportstyrelsen för beslut.
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AllmännA intressen 
sigtuna kommun
bilaga till översiktsplan 2014

Södergatan 20, 195 85 Märsta
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