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Förord
Alltsedan riksdagen 1957 beslutade att etablera en ny storfl ygplats vid Halmsjön har fl ygets 
och Märstas utveckling varit nära sammankopplade. I riksdagsbeslutet ingick nämligen att  
en större serviceort – en fl ygstad – skulle anläggas i anslutning till fl ygplatsen.

Den snabba utbyggnaden av Märsta och fl ygets tillväxt medförde också att en av de fyra 
kullarna i den tänkta fl ygstaden, Brista arbetsområde, i ett samarbetsprojekt mellan Sigtuna 
kommun och Luftfartsverket samt länsstyrelsen kom att utvecklas till Arlandastad.

Den nära koppling som uppstod mellan Arlanda fl ygplats och Märsta vid riksdagsbeslutet för 
snart femtio år sedan har genom denna fördjupning av översiktplanen för Arlandaområdet 
åter fått förnyad aktualitet. Inte genom att förverkliga tanken om fl ygstaden, utan genom att 
knyta samman Arlandastads utveckling med fl ygplatsens utveckling.

En tydlig tendens är att internationella fl ygplatser inte bara utgör nav ur kommunikations-
synpunkt utan även i allt högre grad utvecklas till kommersiella centra. De lokaliserings-  
och konkurrensfördelar som närheten till Arlanda fl ygplats ger förstärker Arlandaområdet 
som en regional kärna.

Det är vår övertygelse att den framtida företagspark som kommer att sträcka sig mellan 
centrala Märsta och fl ygplatsens terminalområde ytterligare bidrar till att förbättra det nära 
samarbetet mellan Sigtuna kommun, Luftfartsverket och Arlandastad KB. Arlandaområdet 
har med sina unika förutsättningar möjlighet att förutom att vara landets största mötesplats 
också bli en av de viktigaste kommersiella knutpunkterna.

De konsekvenser som blivit följden av denna utveckling och den framtida utvecklingen 
har däremot aldrig tidigare samordnats i någon övergripande plan enligt nuvarande 
bygglagstiftning (Plan- och bygglagen).

Den framtagna planen har genomgått den demokratiska förankringsprocessen med samråd 
och utställning. Överlag har synpunkterna varit positiva vilket stärkt vår uppfattning om 
behovet av planen och att det arbete som genomförts i god samarbetsanda fallit väl ut.

En del farhågor har lyfts fram gällande de inneboende risker som fi nns med etableringar i 
närheten av en fl ygplats, samt frågor om bevarandeintressen kontra exploateringsintressen. 
Dessa frågor och farhågor anser vi planen har hanterat och att fördjupningen av översiktsplanen, 
FÖP Arlandaområdet, nu lägger grunden till den kommande utvecklingen av Arlandaområdet.

                                                                                                               
     
Anna-Karin Lundström Kerstin Lindberg-Göransson Stieg Gunnerfeldt
Sigtuna kommun Stockholm-Arlanda fl ygplats Arlandastad KB
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Läsanvisning

Fördjupningen av översiktsplanen för Arlan-
daområdet – i denna handling kallad FÖP 
Arlandaområdet – kan delas in i följande 
huvuddelar.

Visioner och inriktningar för ekologiska, 
ekonomiska, sociala och fysiskt rumsliga 
förhållanden (kap 2).

Planeringsförutsättningar med utgångspunkt 
från befi ntliga förhållanden och gällande 
föreskrifter med prognoser fram till år 2030 
(kap 3).

Planförslaget med tillhörande tabeller och 
kartor nedbrutet på kvartersnivå (kap 4).

Strategisk konsekvensbedömning där plan-
förslaget bedömts med hänsyn till hur väl 
inriktningarna uppfyllts (kap 5).



5FÖP Arlandaområdet 

Sammanfattning

Kommunens syfte med denna fördjupning 
av översiktsplanen (FÖP Arlandaområdet) 
är bl. a. att förtydliga planeringsförutsätt-
ningarna för områdets utveckling och hur 
riksintresset Stockholm-Arlanda flygplats 
ska avvägas. Syftet är även att knyta 
samman planområdets olika huvuddelar 
med Märsta tätort samt integrera flygplat-
sen i det kommunala plansystemet. FÖP 
Arlandaområdet ska kunna ersätta plan-
program för framtida detaljplaner.

Planområdet är omfattande och inkluderar 
Arlanda flygplats och Arlandastad med 
tillhörande arbetsområde. Planen inklude-
rar inte markområden för en fjärde bana 
på Stockholm-Arlanda flygplats, detta får 
om behov uppstår belysas i en ny över-
siktsplan. Dock kan konstateras att pla-
nens genomförande inte utgör hinder för 
en utveckling med ytterligare rullbanor 
och tillhörande infrastruktur.

Planarbetet har bedrivits efter en steg för 
steg metodik med framtagande av inrikt-
ningar, planeringsförutsättningar, utar-
betande av planförslag samt strategisk 
konsekvensbedömning.

Parallellt med att planförutsättningarna 
för området togs fram gjordes en genom-
gång av tidigare framtaget planmaterial 
inom området. Utifrån detta sattes ut-
gångspunkter för planering för områdena 
miljö och säkerhet, näringsliv, teknisk 
försörjning, trafik samt bebyggelse och 
gestaltning.

Områdets huvudsakliga vision och in-
riktning präglas av dess redan befintliga 
innehåll samt av områdets geografiska 
läge i regionen. Med de kommunikativa 
fördelar med flyg, tåg och motorväg som 
området erbjuder och det strategiska läget 
mellan Stockholm och Uppsala finns för-
utsättningar att utveckla området till en 
stark regional kärna för företagande och 
kommunikation.

Planförslaget tillvaratar befintliga förhål-
landen genom att bygga vidare på redan 
genomförda exploateringar och anpassar 
kvartersstrukturen till den befintliga in-
frastrukturen samt till befintliga naturvär-

den. Planen uppfyller såväl syftet som de 
formulerade inriktningarna.

De idag oexploaterade områden öster om 
E4 och E4.65 föreslås exploateras för att 
dra nytta av områdets exponerade läge. 
På sikt kommer denna exploatering att 
utgöra ett sammanbindande fält mellan 
Arlanda flygplats och Arlandastad. Ut-
veckling av Arlanda Cargo City fortsätter, 
till det kopplas ytor för exploatering av 
logistikverksamheter. Detta tillsammans 
med övriga ytor ger en stor potential till 
exploateringar.

Området har studerats utifrån storkvarter 
vilka med utgångspunkt från ett stads-
byggnadstänkande har brutits ned till 
kvarter med hjälp av planeringsnyckeltal. 
Kvarteren är översiktligt beskrivna, 
detaljutformning sker vid kommande 
detaljplaneläggningar.

Landskap och gestaltning av områdets 
olika delar samt de tunga transportstråken 
genom och förbi planområdet föreslås i 
planen att ges en extra betydelse. Portal-
punkter föreslås skapas vid in- och utpas-
sageområdena vid E4 för att markera för 
trafikanten att denne befinner sig i Arlan-
daområdet.

Risker och miljö har studerats särskilt. 
Den riskanalys som tagits fram av Luft-
fartsverket avseende risk för tredje man 
med anledning av flygtrafiken har inarbe-
tats i planen och åtgärder vidtagits för att 
undvika orimligt hög riskexponering. Be-
träffande miljöpåverkan har planförslaget 
analyserats med avseende på miljökvali-
tetsnormerna. Resultatet visar hanterbara 
värden även vid en full expansion av 
området.

Planförslaget redovisas i sina huvudpunk-
ter på nästa uppslag.

Sammanfattning
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1 Inledning

1.1 Syfte, metodik och   
 arbetsgång

Syfte
Kommunens syfte med denna fördjupning 
av översiktsplan (FÖP) för Arlandaområdet 
(Arlanda fl ygplats och Arlandastad) är bl. a. 
att förtydliga planeringsförutsättningarna 
för planområdets utveckling och hur berörda 
delar av riksintresset Arlanda fl ygplats ska 
avvägas. Syftet är även att knyta samman 
dessa områden med Märsta tätort samt att 
integrera fl ygplatsen i kommunens plansys-
tem. FÖP Arlandaområdet ska kunna utgöra 
planprogram för framtida detaljplaner.

Planeringsunderlag för arbetet är bl. a. Ut-
vecklingsplan Arlanda (antagen av Luftfarts-
verket 2001-01-22) som tagits fram för fl yg-
platsen och som huvudsakligen fokuserar på 
fl ygplatsens inre struktur, Handlingsprogram 
– Områdesplan Arlandastad från 1987 och 
Sigtuna kommuns översiktsplan (ÖP 2002) 
samt den regionala utvecklingsplanen 2001 
för Stockholmsregionen (RUFS 2001). En 
väsentlig uppgift för FÖP Arlandaområdet 
blir därmed att skapa en brygga mellan dessa 
planer och regional planering. Den över-
bryggande funktionen ska inte enbart tolkas 
i fysisk mening utan avser även ambitionen 

att skapa ett effektivt erfarenhets- och in-
formationsutbyte mellan kommunens pla-
neringsprocess och utvecklingsplaneringen 
inom fl ygplatsområdet. 

Metodik och arbetsgång
Arbetet med denna fördjupning av översikts-
planen påbörjades våren 2001 av Sigtuna 
kommun, LFV och Arlandastad med stöd 
av en konsultgrupp bestående av SWECO 
FFNS, SWECO VBB. Ramböll och Ar-
kitektkontoret Fråne Hederus Malmström 
bistod i trafi kfrågor och gestaltning. Efter 
terrordåden den 11 september 2001 i New 
York samt fl ygolyckan i Milano samma år 
blev frågan om riskhänsyn kring fl ygplatsen 
aktuell. Arbetet med FÖP Arlandaområdet 
avstannade. På Luftfartsverkets uppdrag 
utförde den holländska konsulten NLR en 
riskanalys för Stockholm-Arlanda fl ygplats 
med omgivningar. Rapporten (NLR-CR-
2003-042-PT-2) presenterades våren 2003. I 
rapporten har tyngdpunkten lagts på de båda 
detaljplaneområdena Fjärde stadsdelen och 
Cargo City. Arbetet med FÖP Arlandaområ-
det återupptogs igen hösten 2003 med en ny 
projektorganisation, se nedan. Beställare är 
Sigtuna kommun.

Med utgångspunkt i befi ntligt material; 
Arlanda fl ygplats utvecklingsplan, Arlanda- 

Projektorganisation

1 Inledning
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stads områdesplan och Sigtuna kommuns 
översiktsplan ÖP 2002 samt den regionala 
utvecklingsplanen (RUFS 2001) m. m. har 
temagrupperna sammanställt, kompletterat, 
bearbetat och analyserat befi ntligt material 
som har resulterat i ett antal PM med pla-
neringsförutsättningar med inriktningar för 
planområdet utifrån grupperna:
Trafi k och kommunikation, Teknisk försörj-
ning och geoteknik, Landskap och bebyggel-
se, Miljö, hälsa och säkerhet, Verksamheter 
och näringsliv. 

Parallellt med arbetet med planeringsförut-
sättningarna har olika inriktningar framtagits 
för FÖP Arlandaområdet. Projektgruppen 
har sedan sammanställt temagruppernas 
arbete och kompletterat planeringsunder-
laget med ytterligare fakta. Utifrån givna 
planeringsförutsättningar med framtagna 
inriktningar har konfl iktpunkter och motstå-
ende intressen identifi erats, avvägning och 
analys har sedan lett fram till ett förslag med 
en sammanhållen gemensam fysisk struktur 
för området. I samband med utarbetandet av 
förslaget genomfördes en trafi kprognos och 
en miljöanalys kopplat till en disposition av 
kvarter och vägar. 

En konsekvensbedömning av förslaget har 
gjorts där grad av måluppfyllelse har be-
dömts mot inriktningarna som delas in i 
fysiskt-rumsliga, ekologiska, sociala och 
ekonomiska. Därefter har förslag till huvud-
inriktning kunnat fastställas. Huvudförslaget 
visar en indelning i kvarter där täthet av ex-
ploatering och antalet sysselsatta redovisas 
samt huvudvägnät och markanvändning.

1.2 Bakgrund och historik

Sigtuna kommun
När fl ygplatsen etablerades 1957 i dåvarande 
Märsta kommun bodde där drygt 5 100 
personer. I och med fl ygplatsen förutspåd-
des en stor bostadsefterfrågan samt många 
nya verksamheter och arbetstillfällen. Efter 
tillkomsten av Arlanda fl ygplats har Sigtuna 
haft en kraftig befolkningsutveckling, se-
dan 1960-talet har kommunens befolkning 
fyrdubblats. År 2004 hade Sigtuna 36 322  
invånare.

Inom kommunen fi nns tätorterna Märsta 
(22 500 inv.), Sigtuna (7 800 inv.) och Ro-
sersberg (1 600 inv.). Samtliga tätorter lig-
ger väster om väg E4 som passerar genom 
kommunen i nord-sydlig riktning. I princip 
all tillkommande bostadsbebyggelse är hän-
visad väster om E4. Arlanda fl ygplats ligger 
direkt öster om E4 och är omgiven av stora 
fl ygbullerpåverkade områden.

Arlanda fl ygplats
Arlanda fl ygplats är en av Nordens största 
internationella fl ygplatser och Sveriges nav 
för det samlade inrikes- och utrikesfl yget.  
27 procent  av de sysselsatta på och kring 
Arlanda fl ygplats bor i Sigtuna kommun.

Den offi ciella invigningen av Arlanda fl yg-
plats ägde rum 1962. Sedan dess har fl yg-
platsen utvecklats i takt med passagerarök-
ningarna. Ett betydelsefullt steg var när Lin-
jefl yg lämnade Bromma fl ygplats 1983 för 
att etablera också inrikesfl yget på Arlanda. 
Den tredje rullbanan togs i drift i december 

FÖP-process

1 Inledning
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Fakta om Arlanda fl ygplats
Rullbanor: 3

Terminaler: 4

Flygpassagerare:  17,1 miljoner

Flygrörelser:  234 000

Flygbolag:  72 varav 65 internationella

Destinationer:  175 varav 140 internationella

Flygfrakt:  145 000 ton
 varav 27 000 ton post

Konferenskapacitet: 49 konferensrum
 75 000 gäster (årligen)

Butiker: 46

Restauranger: 35

Anställda (fl ygplatsområdet): 15 000 

Företag: 250

Parkeringskapacitet: 21 500 platser
 1 500 000 p-kunder (årligen)

Källa: Luftfartsverket, Facts 2005 Stockholm Arlanda Airport

Fakta om Arlandastad
Antal sysselsatta: 3 667 (2003)

Antal företag: 350

Inpendling: 2 157 (2003)

Andel sysselsatta

Sigtunabor: 41 %

Dominerande 
näringsgren: Handel och kommunikation 
 (62%)

Källa: Siffror 2005 om Sigtuna kommun

Fakta om Sigtuna kommun
Total areal:  352 km2

Folkmängd:  36 322 (2004)

Politisk majoritet 2002-06:  s+v+mp

Antal arbetstillfällen:  25 672 (2003)

Största arbetsgivare:  SAS, Sigtuna kommun och 
 Luftfartsverket

Flygplatsen med intilliggande arbetsområden är en stor 
regional och lokal arbetsmarknad med drygt 17 000 
arbetstillfällen

Inpendling: 15 830 (2003)

Utpendling: 7 679 (2003)

Antal förvärvsarbetande 
invånare med arbets-
plats i kommunen: 56 %

Källa: Siffror 2005 om Sigtuna kommun

2002. Arlanda fl ygplats har med tre rullba-
nor en kapacitet på 90 fl ygplansrörelser per 
timma. Koncessionsbeslutet för den tredje 
banan medger 372 100 rörelser per år.

Arlandastad
När inrikesfl yget fl yttade från Bromma till 
Arlanda blev Arlanda fl ygplats den största 
och viktigaste knutpunkten för fl yg i landet. 
Med anledning av detta genomfördes i regi 
av länsstyrelsen, Sigtuna kommun och Luft-
fartsverket en studie över kommunens ut-
vecklingsmöjligheter med utgångspunkt från 
de lokaliserings- och konkurrensfördelar 
som närheten till en storfl ygplats ger. Denna 
studie, som benämndes Arlandaprojektet, 
blev startskottet till det som idag benämns 
Arlandastad.

Arlandastad är idag en modern företagspark 
och omfattar området mellan Märsta och 
Arlanda fl ygplats. Företagsparken begränsas 
mot Märsta av Ostkustbanan och mot Ar-
landa av vägarna 905 och 926 samt Nybyg-
gets trafi kplats. Idag rymmer Arlandastad 
ca 350 företag med nästan 4 000 anställda. 
Arlandastads affärsidé är att utifrån Arlanda-
områdets extremt goda logistikförhållanden 
planlägga, iordningställa och sälja mark 
för företagsetableringar med ambitionen att 
skapa en upplevelserik, väl gestaltad och 
serviceorienterad företagspark.

1 Inledning
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2  Vision och inriktningar
övergripande gestaltning av viktiga punkter 
och stråk.

God tillgänglighet till närrekreationsom-
råden/grönområden och parker: Del av 
Sköndalskogen ska reserveras för naturre-
servat i anslutning till Märsta station/Märsta 
Centrum. Gröna stråk/områden ska bevaras 
och utvecklas i anslutning till ny bebyggelse 
längs E4.65 där naturvärdena är höga. Skön-
dalskogen mot Måbyleden ska bevaras.

Bra interna och externa kommunikationer 
för kollektivtrafi k, personbilstrafi k, lastbils-
trafi k och gång- och cykeltrafi k: Vägar med 
behov av fl er körfält ska identifi eras. Ett 
tydligt huvudvägnät ska utarbetas inom om-
rådet som ansluter till befi ntlig vägstruktur. 
Förslag till utbyggt gång- och cykelvägnät 
ska utarbetas som ger god framkomlighet 
inom området och igenom området. Reservat 
för nytt kollektivtrafi kstråk ska anges som 
binder ihop Arlandastad och fl ygplatsen. 
Möjlighet att ansluta spårbunden godstrafi k 
till Södra fraktområdet vid fl ygplatsen ska 
hållas öppen.

Minimering av fysiska barriärer: Förslag 
till ytterligare övergångar/undergångar för 
biltrafi k, kollektivtrafi k och gång- och cykel-
trafi k över/under E4:an, Arlandabanan och 
E4.65 ska anges i planförslaget.

Ekologiska
Sigtuna kommuns miljömål (antagna av 
kommunfullmäktige 2004-10-21) ska vara 
styrande i kommande arbete med detaljpla-
ner. Följande frågeställningar berörs:

Frisk luft och begränsad klimatpåverkan:
Som mått på måluppfyllelsegrad används re-
geringens miljökvalitetsnormer för luftkvalitet.

Grundvatten av god kvalitet, levande sjöar 
och vattendrag och ingen övergödning:
Vattenmängd och kvalitet i grusåsen samt 
påverkan på grundvattentäkter och reserv-
vattentäkten vid sjön Fysingen ska utredas. 
Riktlinjer för rening och hantering av dag-
vatten ska anges i planförslaget. Riktlinjer 
för rening och hantering av dagvatten ska 
tillämpas i det fortsatta planeringsarbetet.

Levande skogar: Kommunens skogsinnehav 

2.1 Vision
För såväl Sigtuna kommun som Stockholm-
Arlanda fl ygplats och Arlandastad Företags-
park fi nns visioner formulerade.

För kommunen;
Arlanda är en unik kommunikationsknut-
punkt och mötesplats i Sigtuna kommun. I 
balans med miljö- och övriga samhällsintres-
sen ska Arlanda fl ygplats utvecklas som lan-
dets internationella fl ygplats med en hållbar 
och tillgänglig transportförsörjning samt en 
central position i det internationella fl yg-
systemet. Arlandas näringsliv, service- och 
handelsfunktioner ska främjas och bidrar 
därmed till den regionala och lokala ekono-
miska utvecklingen samt stärker Arlanda-
regionen som en strategisk regional kärna i 
Stockholmsregionen.

För fl ygplatsen;
”att göra Stockholmsregionen till det själv-
klara valet i Skandinavien för näringsidkare, 
resenärer och besökare.”

För Arlandastad;
”att bli en pulserande internationell mark-
nads- och mötesplats för framförallt högtek-
nologiska företag. Ett logistikcentrum för 
norra Europa. En plats för affärer, varupro-
duktion, handel, upplevelser och rekreation, 
där företag, anställda och besökare trivs och 
samverkar. Mångfalden, den goda gestalt-
ningen och den höga servicenivån garanterar 
detta och gör Arlandastad till en av de mest 
ansedda företagsparkerna i norra Europa där 
såväl små som stora företag är etablerade 
och utvecklas.”

Med här angivna visioner och de kommuni-
kationsfördelar med fl yg, tåg och motorväg 
som Arlandaområdet erbjuder och med det 
strategiska läget mellan universitetsstäderna 
Stockholm och Uppsala fi nns förutsättningar 
att utveckla Arlandaområdet till en stark re-
gional kärna för företagande.

2.2 Inriktningar
Fysiskt rumsliga
Tydliga gränser och stråk, väl gestaltade 
bebyggelsekvarter, parker, knutpunkter och 
landmärken: Utarbetande av riktlinjer för 

2 Vision och inriktning
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ska brukas så att biologisk och upplevelse-
mässig mångfald främjas.
Giftfri miljö: Miljön ska vara fri från ämnen 
som kan hota människans hälsa och den bio-
logiska mångfalden.
Säker strålmiljö: Rekommenderade skydds-
avstånd till kraftledningsstråk ska eftersträ-
vas vid lokalisering av ny bebyggelse.
God bebyggd miljö: Arlandaområdet ska ut-
göra en god och hälsosam livsmiljö där natur- 
och kulturvärden tas tillvara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en 
långsiktigt god hushållning med resurser erhålls.
Ekologiskt hållbar avfallshantering: Kommu-
nens avfallsplan, vars mål är att minska avfal-
let och öka återvinningen för både bostäder 
och verksamheter, ska tillämpas.

Ekonomiska
Dynamiska ekonomiska effekter: Idén med 
kopplingen fl ygplats – företagspark är att 
skapa en attraktiv inre, yttre och funktionell 
arbetsmiljö för de företag som redan fi nns 
här och för dem som kommer att etableras. 
En kommersiell utveckling är en förutsätt-
ning för fl ygplatsens utveckling.
En adekvat lokal infrastruktur: Kopplas till 
den regionala kvalitativa infrastrukturen.
Möjlighet att lokalisera företag i attraktiva 
marknadslägen: Ändamålsenliga och spän-
nande stadsdelar, kvarter och byggnader med 
en väl avvägd etappvis utbyggnad ger positiva 
exploateringsekonomiska effekter, vilket är 
nödvändigt med en marknadsstyrd efterfrågan.
Kostnadseffektiva etableringar: Det extrema kom-
munikativa läget innebär för såväl samhället som 
för företagen att miljömässiga vinster erhålls.

Sociala
Trygga och väl gestaltade mötesplatser: En 
stadsbyggnad representerad av torg, restau-
ranger, pubar, hotell, butiker och aktivitetsy-
tor som gym, golf- och tennisbanor skapar 
de sociala rum som ger ett mervärde såväl ur 
trivsel- som ur affärssynpunkt.
Tillgänglighet och öppenhet: Detta blir vik-
tigt såväl för nationella som internationella 
kontakter.

2 Vision och inriktning
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3 Planeringsförutsättningar 
 och utgångspunkter

Planområdets plats i regionen.

3.1 Områdets läge och 
 avgränsning

Ett regionalt perspektiv
Stockholmsregionen har en unik roll i in-
ternationella nätverk och är på väg att ut-
vecklas till en av världens mest innovativa 
stadsregioner. Den fungerar också alltmer 
som ett centrum i Östersjöområdet där utby-
tet mellan storstäderna stärks. I Sverige har 
Stockholmsregionen en särställning genom 
sin befolkningsstorlek och koncentration av 
företag och myndigheter. Regionen har den 
i särklass största och tätaste hemmamarkna-

den och de starkaste förbindelserna med re-
gioner utomlands. Arlandaområdet utgör en 
viktig regional kärna i Stockholmsregionen.

Åtgärder som utvecklar och stärker regio-
nens innovationsmiljö, förenklar och ut-
vecklar kommunikationen mellan offentliga 
organ och företag samt stöttar internationa-
lisering och internationella nätverk är därför 
väsentliga för Stockholmsregionens utveck-
ling och konkurrenskraft, samt av vikt för 
hela landet.

3 Planeringsförutsättningar och utgångspunkter
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I stråket Stockholm–Uppsala – ABC-stråket 
– pågår i samverkan mellan Stockholms stad 
och landsting och Uppsala stad och landsting 
samt mellanliggande kommuner i stråket 
– bl. a. Sigtuna kommun – en delregional 
planering. 

Syftet med samarbetet är bl. a. att frigöra 
tillväxtpotentialer genom att ”tänka bort 
länsgränser” och verka för ökad integration 
av de lokala arbetsmarknaderna. Samarbetet 
syftar också till att skapa en bättre livsmiljö 
för invånarna med lång arbetspendling 
genom förbättrad tillgång till fl er arbetsplat-
ser och boendemiljöer inom stråket liksom 
till dess rika naturvärden och kulturhisto-
riska miljöer. Samverkan om de fysiska 
planeringsfrågorna i ABC-stråket syftar till 
att långsiktigt stärka förutsättningarna att 
bo och arbeta i stråket genom ökad regional 
tillgänglighet i form av förbättrad kollektiv-
trafi k.

Mälardalsrådet, som är en frivillig samar-
betsorganisation för kommuner och lands-
ting i Stockholm – Mälarregionen, har också 
som uttalad målsättning att verka för en bra 
infrastruktur som ger förutsättningar för 
människor att med rimliga restider kunna bo, 
arbeta och studera i regionen. Administra-
tiva länsgränser får i detta sammanhang inte 
utgöra hinder för väg- och spårsatsningar i 
Mälardalsregionen och en utvecklad gemen-
sam kollektivtrafi k. Även Stockholm och 
Mälarregionens internationella styrkeposi-
tion måste utvecklas och tillgängligheten 
förbättras genom ökat antalet fl ygförbindel-
ser med Arlanda i spetsen.

Stockholmsregionens behov av lång-
siktig fl ygplatskapacitet och förbättra-
de marktransporter till och från Arlanda

Tillräcklig fl ygplatskapacitet är en av de 
viktigaste lokaliseringsfaktorerna för före-
tagsetableringar och för en konkurrenskraf-
tig region. Förbättrad fl ygplatskapacitet är 
därför helt avgörande för att Stockholms-
regionen ska kunna konkurrera som etable-
ringsområde och utvecklas som mötesplats. 
Regionens behov av fl ygplatskapacitet måste 
tillgodoses på befi ntliga fl ygplatser. I Stock-

holmsberedningens betänkande ”Tillräcklig 
fl ygplatskapacitet i Stockholmsregionen” 
framförs att en fjärde rullbana på Arlanda 
kommer att behövas och på mycket lång sikt 
kommer det att behövas totalt fem rullbanor, 
varav fyra parallella. Arlanda har också en 
stor utvecklingspotential inom verksamhe-
ter med anknytning till logistik. Därför bör 
mark för terminalverksamhet för fl yg, järn-
väg och lastbil reserveras i Märsta – Arlan-
daområdet.

Utökad trafi k på Arlanda accentuerar be-
hoven av goda förbindelser till och från 
fl ygplatsen. Av bl. a. miljöskäl är det även 
viktigt att öka andelen resande som använder 
kollektivtrafi k. Investeringar behövs fram-
förallt i effektivare tågtrafi k, men också för 
vägtrafi kanter behövs genare förbindelser 
mot Arlanda i öst-västlig riktning, genom en 
breddad E4 och fl er tillfarter. 

Stockholmsberedningen – som på regering-
ens uppdrag studerat förslag till insatser som 
förbättrar transportsystemet inom Stock-
holms län men också transportmöjligheterna 
mellan Stockholm och övriga Mälardalen, 
övriga landet samt internationellt – har sär-
skilt belyst behovet av bättre marktranspor-
ter till och från Arlanda. 

Planområdets avgränsning och indelning
Planområdet avgränsas i väster av Ostkust-
banan, i norr mot de öppna gärdena vid 
Broby. I området ingår de delvis exploa-
terade delarna norr om väg 905 intill väg 
E4 samt fl ygplatsens verksamhetsområde 
inklusive startbanorna och området vid 
Halmsjön. Gränsen i sydöst följer väg 893 
genom Skoby och tar in Märsta trafi kplats på 
väg E4. I söder ansluter gränsen till väg 263 
samt fram till järnvägen vid Skvalet.

Planen inkluderar inte markområden för en 
fjärde bana på Stockholm-Arlanda fl ygplats, 
detta får om behov uppstår belysas i en ny 
översiktsplan. Dock kan konstateras att 
planens genomförande inte utgör hinder för 
en utveckling med ytterligare rullbanor och 
tillhörande infrastruktur.

Planområdet har delats in i sju storkvarter 
(A – G). Kvarterens avgränsningar har ba-

3 Planeringsförutsättningar och utgångspunkter
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serats på existerande barriärer och befi ntliga 
anläggningar. Syftet med storkvarteren är att 
underlätta beskrivning och analys av plane-
ringsförutsättningarna.

3.2 Program och prognoser

Befolkning
Kommunens folkmängd uppgick år 2004 till 
36 322 invånare. Enligt prognos för befolk-
ningsutvecklingen antas Sigtuna kommun i 
ett planeringsperspektiv fram till år 2030 öka 
sin befolkning till omkring 46 000 invånare.

Arbetsplatser
Det näringsgeografi ska läget i stråket Stock-
holm – Uppsala samt värdskapet för landets 
största internationella fl ygplats, Arlanda, 
påverkar Sigtuna kommun på många olika 
sätt. Två tredjedelar av kommunens samtliga 

arbetstillfällen fi nns på och kring Arlanda 
fl ygplats. Antalet arbetstillfällen i Sigtuna 
kommun uppgick år 2003 till 25 672.

Prognoserna för den framtida sysselsätt-
ningsutvecklingen i kommunen är i det 
längre perspektivet osäker. Beroende på 
den allmänna ekonomiska utvecklingen i 
regionen uppskattas antalet arbetsplatser i ett 
långsiktigt perspektiv fram till år 2030 uppgå 
till i storleksordningen ca 50 000 arbetsplat-
ser. Inpendlingen beräknas till ca 40 000 och 
utpendlingen till ca 10 000 personer. Prog-
nosen motsvarar de antaganden som gjorts i 
den regionala utvecklingsplanen RUFS 2001. 

I jämförelse med fl ertalet övriga kommuner 
i Stockholmsregionen har Sigtuna kommun 
en markant högre inpendling och lägre ut-
pendling genom kommunens starka lokala 
arbetsmarknad. Många av kommunens egna 

Planavgränsning och storkvarter. 
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invånare får sin utkomst i hemkommunen 
och från ett stort omland pendlar många sys-
selsatta till Sigtuna kommun för arbete.

Flygtrafi kens utveckling
Flygtrafi kens utveckling har varit stabil sett 
över ett längre perspektiv, dock har fl yget 
det senaste decenniet drabbats av fl era större 
nedgångar, främst Irakkriget 1991, moms 
på inrikesfl yget och nedgången efter ter-
rordåden den 11:e september 2001. Sett över 
längre sikt visar prognoserna på en uppgång, 
Luftfartsverkets bedömning är att över den 
kommande 25-års perioden kommer passa-
gerarvolymerna i snitt att öka med omkring 
2-2,5 procent årligen.

Luftfartsverket har tagit fram prognos avse-
ende passagerarutvecklingen fram till 2030, 
se diagram nedan.

3.3 Planförhållanden
Regionplan
Landstingsfullmäktige antog den 14 maj 2002 
den regionala utvecklingsplanen RUFS 2001 

Prognos passagerarutveckling till 2030 med ett ungefärligt kapacitetstak för nuvarande bansystem. Källa: Luftfartsverket.

som regionplan för Stockholms län. Planen 
vann laga kraft den 13 november 2002 och 
gäller därefter i sex år fram till år 2008.

RUFS 2001 är resultatet av en planerings-
process där många olika aktörer deltagit och 
som lett fram till en samsyn om regionens 
långsiktiga utveckling. Den utgör nu under-
lag för kommunernas planering, för statliga 
organ och för andra aktörer. I den regionala 
utvecklingsplanen RUFS 2001 beskrivs vad 
som behöver göras för att möta den tillväxt 
som väntas ske inom olika områden under 
åren fram till 2030. 

Översiktsplan
I översiktsplan 2002 för Sigtuna kommun är 
området huvudsakligen redovisat som verk-
samhetsområde med krav på fördjupning av 
översiktsplanen samt detaljplaneläggning.

Detaljplaner 
Området väster om väg E4 är till stor del 
detaljplanelagt, medan endast enstaka detalj-
planelagda områden med anknytning till fl yg-
platsens verksamhet fi nns öster om E4:an.

3 Planeringsförutsättningar och utgångspunkter



17FÖP Arlandaområdet 

3.4 Riksintressen
Planområdet berör följande riksintressen:

Kulturmiljö
AB 67 Odensala–Husby Ärlinghundra 
Slättbygd där agrarhistoriska utvecklingen 
kan följas alltsedan äldre järnåldern. 
Berörs av bebyggelsekvarter B28.
AB 71 Skålhamravägen
Centralbygd, herrgårdslandskap och vägsys-
tem, med rötter i en forntida stormannabygd 
med anknytning till kungamakten. Landska-
pet speglar en rik och komplex järnålders-
bygd och dess fortsatta utveckling genom 
den tidiga medeltidens sockenbildning och 
1600-talets säterier, med kontinuitet fram i 
dagens agrarlandskap.
Berörs inte av något bebyggelsekvarter men 
berörs av en ny väg förbi Skoby.
Se vidare under avsnittet 3.10, ”Landskap 
och bebyggelse”.

Riksintressen.

Vägar
E4, E4.65 (E4-E18 Arlandaförbindelsen), 
väg 263, väg 273 fram till Arlanda fl ygplats. 
Se vidare under avsnittet ”Trafi k och kom-
munikation”.

Järnvägar
Ostkustbanan och Arlandabanan är riksintres-
sen och utgör planeringsförutsättningar för 
framtida förändringar i markanvändningen.
Se vidare under avsnittet ”Trafi k och kom-
munikation”.

Arlanda fl ygplats
FÖP Arlandaområdet redovisar inte fl er rull-
banor. Planförslagets struktur omöjliggör dock 
inte en utbyggnad av fl er rullbanor i framtiden. 
Utvecklingen av fl ygplatsen kommer att ske 
norr- och österut i förhållande till nuvarande 
fl ygplats (se kartbild sid. 18). FÖP Arlandaom-
rådet redovisar en utbyggnadsriktning söder- 
och västerut i förhållande till nuvarande fl yg-
plats. Någon konfl ikt föreligger därför inte 

3 Planeringsförutsättningar och utgångspunkter
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mellan genomförandet av FÖP Arlandaområdet 
och en framtida utveckling av fl ygplatsen. Frå-
gan om fl era rullbanor har inte aktualiserats till 
Sigtuna kommun. FÖP Arlandaområdet inne-
håller inte någon föreslagen bostadsbebyggelse 
inom FBN 55 dB(A). Riskhänsyn har beaktats 
vid lokalisering av ny bebyggelse. Planförslaget 
bedöms därför inte motverka fl ygplatsens utö-
vande av sin verksamhet utan ger möjlighet till 
en framtida ändamålsenlig utveckling.

Arlandas infl uensområde
LFV har för riksintresset Arlanda defi nierat 
ett så kallat infl uensområde för att säkerställa 
att nybebyggelse av bostäder inte sker i om-
råden som enligt verkets mening inom en 
överblickbar framtid kan komma att påverkas 
av fl ygbuller. Infl uensområdets utbredning 
ska garantera att inte fl ygplatsens framtida 
utveckling äventyras på grund av konfl ikter 
med bebyggelse. Enligt Luftfartsverkets me-
ning är det av vitalt intresse att utfl ygningsvä-
garna skyddas ut till 17 km från banände.
Infl uensområdets utbredning framgår av 
karta på motstående sida. 
Bortsett från den västra sluttningen mot 
Märsta centrum (Sköndalsskogen) ligger 
hela FÖP-området inom området för 
fl ygbullernivån FBN 55 dB(A). 
En översyn av infl uensområdet pågår under 
2005. Resultatet av denna bedöms inte på- 
verka markanvändningen inom FÖP-området.

Kraftförsörjning
Genom planområdet går fl era kraftlednings-
stråk av riksintresse, se karta. Enligt stark-
strömsföreskrifterna får en kraftledning vars 
spänning överstiger 50 kV inte ligga närma-
re en byggnad inom detaljplan än tio meter i 
horisontellt avstånd. 
Se vidare under avsnittet ”Miljö och hälsa” 
beträffande magnetiska fält.

3.5 Miljö och hälsa 

Luftföroreningar
SLB-analys har genomfört spridningsberäk-
ningar för kvävedioxid och inandningsbara 
partiklar (PM10) samt gjort en bedömning 
av bensenhalterna inom FÖP-området. Re-

sultatet har jämförts med gällande och kom-
mande miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormer är bindande nationella 
föreskrifter vilka har utarbetats i anslutning 
till miljöbalken. Normvärdena ska spegla 
den lägsta godtagbara luftkvaliteten som 
människa och miljö tål enligt befi ntligt ve-
tenskapligt underlag. En miljökvalitetsnorm 
ska klaras snarast möjligt, dock senast vid 
en för varje ämne angiven tidpunkt. År 
2005 fi nns miljökvalitetsnormer för partik-
lar (PM10), svaveldioxid, bly, bensen och 
kolmonoxid. Svaveldioxid, kolmonoxid och 
bly ingår inte i denna utredning eftersom 
halterna underskrider normerna med mycket 
stor marginal i dagsläget och de kommer 
inte heller att överskrida normerna i framti-
den även när hänsyn tas till framtida trafi k-
ökningar.
Vid planering och planläggning ska kommuner 
och myndigheter ta hänsyn till miljökvalitets-
normerna. I plan- och bygglagen (PBL 2 kap. 
2 §) anges bl. a. att planläggning inte får med-
verka till att en miljökvalitetsnorm överskrids.

Kvävedioxid
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid får inte 
överskridas efter den 31 december 2005. Be-
räkningsresultatet för kvävedioxid presenteras 
på karta i fi gur 1. Kartan redovisar halterna av 
kvävedioxid det 8:e värsta dygnet (98-percen-
til) under år 2020. Miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxid, dygnsmedelvärde 60 µg/m3, kla-
ras i hela beräkningsområdet. Halterna är högst 
intill E4. Främsta orsaken till att miljökvali-
tetsnormen för kvävedioxid klaras är att redan 
beslutade avgaskrav för fordon har gett resultat 
år 2020 i form av utsläppsminskningar.

Partiklar, PM10
Miljökvalitetsnormen för partiklar PM10 
får inte överskridas efter den 31 december 
2004. Kartläggningen av PM10-halter i 
Stockholms och Uppsala län år 2002 visade 
att normvärdet för dygn var svårast att klara. 
Beräkningsresultatet för partiklar PM10 pre-
senteras på karta i fi gur 2. Kartan redovisar 
halterna av inandningsbara partiklar PM10 
det 36:e värsta dygnet (90-percentil) under 
år 2020. Beräkningarna visar att miljökva-
litetsnormens dygnsmedelvärde för inand-
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Figur 1: Beräknad halt kvävedioxid som 98-percentil dygnsmedelvärde år 2020. Källa: SLB-ANALYS 2004:12.

ningsbara partiklar, 50 µg/m3, överskrids 
närmast E4:an. Partikelhalterna intill E4:an 
har beräknats till som mest 70 µg/m3, räknat 
som dygnsmedelvärde. 
Överskridandet beror på den kraftiga trafi k-
ökning som förväntas i området till år 2020. 
Partiklarna kommer i huvudsak från avgasut-
släpp men också slitagepartiklar, dvs uppvirv-
lande partiklar, som bildas genom slitage av 
vägbeläggning, sand, dubbdäck, bromsar etc. 
Nära starkt trafi kerade vägar utgör slitagepar-
tiklarna huvuddelen av de lokala PM10-par-
tiklarna. I beräkningen har inte tagits hänsyn 
till effekterna av eventuella åtgärdsprogram 
för att minska partikelhalterna. 
Förhöjda PM10-halter i anslutning till väg E4 
är en nationell fråga och ligger inte inom pla-
nens ansvarsområde. Vägsträckan utmed E4 
saknar dessutom till största delen bebyggelse.

Flygtrafi kens partikelutsläpp ingår inte i 
spridningsberäkningen för partiklar då mät-
ningar och emissionsfaktorer saknas. En 
schabloniserad beräkning av utsläppen på 
Arlanda ger ett utsläpp på ca 60 ton PM10 år 
2020 och ett haltbidrag på ca 2-3 µg/m3 räk-
nat som dygnsmedelvärde år 2020. Utsläpps-
siffran är troligen överskattad och mycket 
osäker. Inom fl ygplatsområdet visar beräk-
ningarna, med hänsyn till alla källor utom 
fl ygtrafi ken, på en god marginal på ca 10-20 
µg/m3 PM10 per m3 upp till normvärdet för 
dygn på 50 µg/m3. Sannolikheten är liten 
att fl ygtrafi kens bidrag till partikelhalterna i 
form av PM10 skulle vara betydande.

Bensen
Miljökvalitetsnormen för bensen (5 µg/m3 

räknat som årsmedelvärde) får inte överskri-
das efter den 1 januari 2010. En kartläggning 
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Figur 2: Beräknad halt inandningsbara partiklar som 90-percentil dygnsmedelvärde år 2020. Källa: SLB-ANALYS 2004:12.

av bensenhalterna pågår inom Stockholms 
och Uppsala läns luftvårdsförbund. Prelimi-
nära resultat visar att miljökvalitetsnormen 
för bensen klaras i båda länen år 2003. Den 
källa som bidrar till de högsta bensenhalter-
na är vägtrafi ken. Utsläppen av bensen från 
vägtrafi ken inom Sigtuna kommun förväntas 
minska från ca 15 ton år 2003 till ca 2 ton 
år 2020 på grund av effektivare avgasrening 
och renare bränslen. Den trafi kökning som 
förväntas ske till år 2020 kommer inte att 
medföra att miljökvalitetsnormen för bensen 
överskrids i området.
Inom Arlanda fl ygplats görs mätningar av 
bensen under vinter- och sommarhalvåret. 
Mätningarna visar att normen klaras i dags-
läget. Uppmätta bensenvärden år 2002 varie-
rar mellan 1,1-1,8 µg/m3 jämfört med miljö-
kvalitetsnormen 5 µg/m3. År 2020 kommer 

utsläppen av bensen från fl ygtrafi ken att öka 
jämfört med 2002. Utsläppsökningen be-
döms inte påverka bensenhalterna så mycket 
att normen riskerar att överskridas. Tidigare 
beräkningar för år 2015, med större bensene-
mission från fl ygtrafi ken, visar på bensen-
halter under 2 µg/m3.

Kväveoxid och koldioxid  
Miljökvalitetsnormen för kväveoxid (NOx) 
är inte tillämplig för Föp Arlandaområdet utan 
avser mera glesbebyggda områden. För kol-
dioxid (CO2) fi nns inga miljökvalitetsnormer, 
dock fi nns för Arlanda fl ygplats ett miljövill-
kor (Villkor 1 enligt NRL beslut från 1991) 
reglerande utsläppsmängden som fl ygplats-
verksamheten får generera. Villkoret kallas 
normalt för avgastaket. Utsläppen får senast 
10 år efter tredje start- och landningsbanans 
driftsättning inte överstiga 1990 års nivå.
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Villkoret anger specifi kt hur utsläppen inom 
avgastaket ska beräknas och vad som ingår.  
I korthet är det utsläppen som genereras 
av fl ygverksamheten, passagerarnas resor, 
arbetsresor för anställda inom fl ygverksam-
heten samt transporter av fraktgods, post och 
förnödenheter som ingår.

Stora delar av de områden och dess huvudsak-
liga verksamhet som beskrivs i planförslaget 
kan inte anses ingå inom avgastaket då de inte 
är kopplade till fl ygverksamheten på så sätt 
som villkoret anger. De prognoser som ligger 
till grund för bl.a. trafi kberäkningarna förutsät-
ter att en kontinuerlig utveckling kan ske.

Luftfartsverket har 2005 ansökt om att vill-
koret för avgastaket ska förändras för att 
möjliggöra en utveckling av fl ygplatsen.

Buller
Hela FÖP-området berörs av fl ygbuller 
överstigande FBN 55 dB(A) enligt fl ygbul-
lerkarta till miljödomstolen daterad 2001-08-
21. De planerade verksamheterna inom FÖP 
Arlandaområdet medför inga speciella krav 
på utomhusmiljön enligt de regler och nor-
mer, som är tillämpliga angående fl ygbuller. 
Möjligheterna att med skärmtak o dyl er-
bjuda bullerdämpande uteplatser i anslutning 
till bebyggelsen ska dock särskilt studeras. 

Naturvårdsverket har angivit riktvärden för 
vägtrafi kbuller utomhus för arbetslokaler. 
Vid arbetslokaler bör den ekvivalenta ljud-
nivån för dygn från vägtrafi k inte överstiga 
65dB(A). Riktvärdet avser frifältsvärde 
utanför fönster/fasad eller till frifältsförhål-
landen korrigerade värden.

För inomhusmiljön i arbetslokaler för icke 
bullrande verksamheter gäller att den ekvi-
valenta ljudnivån inte får överstiga 40 dB(A) 
under tiden kl 06-18. Den ekvivalenta ljudni-
vån för dygn inomhus för hotellrum får inte 
överstiga 30dB(A). Dessa krav kan uppfyllas 
genom ljudisolering av byggnadens klimathöl-
je, tunga konstruktioner, fl erskiktsfönster, ljud-
dämpande vädringsluckor och uteluftsdon etc.

Radon
Enligt markradonutredning 1989 för Sigtuna 
kommun förekommer såväl låg- och normal-

riskområden som högriskområden inom 
FÖP-områdets avgränsningar. Där det fi nns 
grus eller grovsand måste nya hus byggas 
radonskyddande mot mark eftersom radon-
problem kan förekomma om grundkonstruk-
tionen inte är tät.

Enligt Boverkets Byggregler BFS 1993:57 
med ändringar till och med 2002:19 ska 
byggnader utformas så att radonhaltens års-
medelvärde inte överstiger 200 Bq/m3 och 
gammastrålningsnivån inte överstiger 0,5 
µSv/h i rum där personer vistas mer än till-
fälligt.

Statens Strålskyddsinstitut rekommenderar 
att högsta radonhalt i befi ntliga bostäder och 
arbetsplatser inte överstiger 200 Bq/m3.

Elektromagnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält fi nns överallt 
där det fi nns elektrisk ström. Det fi nns alltså 
fält, förutom vid kraftledningar, även vid 
transformatorstationer och elektriska appara-
ter. Fälten skapas av elektriska laddningar. 

I Sverige fi nns det inga rikt- eller gränsvär-
den för elektromagnetiska fält. Däremot har 
Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsä-
kerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens 
Strålskyddsinstitut tillsammans formulerat 
en s k försiktighetsprincip för lågfrekventa 
elektriska och magnetiska fält. Detta innebär 
att nivån 0,2 µT inte får överstigas i miljöer 
där människor tillbringar större delen av 
en normal arbetsdag eller motsvarande tid 
i byggnader av andra slag än arbetsplatser. 
Överslagsmässigt innebär detta för 400 kV-
ledning ett avstånd mellan närmaste fas och 
permanent arbetsplats på ca 70 meter och för 
200kV-ledning ca 50 meter.

Vid fortsatt planering och utbyggnad innebär 
detta att nya kraftledningar och elektriska 
anläggningar ska utformas så att expone-
ringen för elektromagnetiska fält begränsas 
till högst 0,2 µT. 

Påverkan på avrinningsområden
Märstaåns avrinningsområde
Nästan hela planområdet ligger inom Mär-
staåns avrinningsområde. Efter Broby är ån 
till stora delar kulverterad och har sitt utlopp 

3 Planeringsförutsättningar och utgångspunkter



23FÖP Arlandaområdet 

i Steningeviken. Vattendraget har tidigare 
varit mycket förorenat, främst beroende på 
utsläpp från Arlanda fl ygplats. Sedan mitten 
av 1980-talet har Luftfartsverket genomfört 
regelbunden provtagning av dagvattnet från 
Arlanda. Av proven framgår att det fortfaran-
de sker utsläpp av glykol och avisningsme-
del i dagvattnet. Även utsläpp från jordbruk 
och enskilda avlopp förekommer.

Oxundaåns avrinningsområde
De södra delarna av kvarteren A och F ingår 
i Oxundaåns avrinningsområde, där sjön 
Fysingen också ingår. Vägdagvatten från 
E4:an för med sig vägsalt, olja och metaller 
till Fysingen. Flygtrafi ken genererar utsläpp 
vars nedfall beror på fl yghöjd, temperatur 
och lufttryck. Jordbruket bidrar med den 
största delen av de näringsämnen som når 
sjön. Faktorer som kort omsättningstid och 

god syretillförsel har hittills medfört att Fy-
singen befi nner sig i ett relativt gott tillstånd.

Åkerströmmens avrinningsområde
Från planområdets östra del avleds dag-
vatten till Sigridsholmssjön. Avrinningsom-
rådet avleds till Åkerströmmen i Åkersberga 
kommun. Den del av avrinningsområdet 
som ligger inom Sigtuna kommun utgörs till 
största delen av jordbruksmark och bidraget 
av näringsämnen anses som stort.

Skyddsområde för vattentäkt
Vid Ströms gård intill sjön Fysingen fi nns 
Märsta grundvattenverk som numera är 
Norrvattens reservvattentäkt och vars 
skyddsområde omfattar del av planområdet 
(se karta). Norrvatten har lagt förslag om 
utvidgning av detta skyddsområde. Markin-
grepp kräver tillstånd från kommunen.

Avrinningsområden inom Sigtuna kommun.
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3.6  Säkerhet

Farligt gods
Flygbränsletransporter till Arlanda innebär 
att 60-65 stora lastbilar dagligen körs genom 
centrala Stockholm, via E4:an och E4.65 ut 
till Arlanda. Inom Sigtuna kommun passerar 
E4:an vattenskyddsområdet Ströms gårds 
vattentäkt vid Fysingen. Utöver dessa trans-
porter förekommer andra transporter av t. ex. 
petroleumprodukter till bensinstationer samt 
andra typer av farligt godstransporter på 
E4:an och E4.65. Lokal trafi k innehållande 
farligt gods kan förekomma inom området 
beroende på typ av verksamhet.

Länsstyrelsen utfärdar rekommendationer 
om lämpliga vägar för transport av farligt 
gods. E4:an och E4.65 är anvisade primära 
vägar för transporter av farligt gods.

Enligt länsstyrelsens rekommendationer ska 
ett byggnadsfritt avstånd på 25 meter lämnas 
närmast transportleden. Tät kontorsbebyg-
gelse bör undvikas närmare än 40 meter från 
vägkant. Personalintensiva verksamheter bör 
undvikas närmare än 75 meter från vägkant. 
Krav på byggnadsfria avstånd längs vägarna 
kommer att beaktas i kommande plangenom-
förande.

Farligt gods på järnväg (Ostkustbanan) krä-
ver särskild utredning av skyddsavstånd och 
övriga åtgärder vid detaljplaneläggning. 

Vid avstegsfall behövs fördjupade riskanaly-
ser och motiveringar vid detaljplaneläggning.

Riskhänsyn med hänsyn till fl yg-
trafi ken
Luftfartsverket har låtit NLR (National Aero- 
space Laboratory NLR), en holländsk kon-
sult i fl ygsäkerhetsfrågor, utföra en riskanalys 
som fi nns redovisad i rapporten ”Analys av 
risker för tredje man i närheten av Stockholm-
Arlanda fl ygplats NLR-CR-2003-042-PT-2”.

En riskanalys utgör den första fasen av de 
moment som ingår i begreppet riskhantering. 
Analysen bör innehålla en uppskattning av 
den aktuella riskbilden som visar både san-
nolikhet och konsekvens. Denna riskbild bör 
sedan värderas så att förslag till riskreduce-
rande åtgärder kan ges.

Den analysmetod som använts är en kom-
bination av individrisk (punktrisk) och 
samhällsrisk (kollektivrisk). Individrisken 
redovisas på karta med uppritade riskkon-
turer och samhällsrisken presenteras med 
så kallade FN-kruvor (F = Frequency, N = 
Number of fatalities). Metoden går under 
namnet probabilistisk riskanalys.

Fjärde stadsdelen i Arlandastad och Cargo City
Individrisken med sina olika grafer sträcker 
sig ut som långa spetsar i förlängningen av 
rullbanorna och vidgas till molnliknande 
konturer över hela fl ygplatsen. När det gäl-
ler påverkan utanför själva fl ygplatsen är det 
endast nord-sydgående bana 1 (01L – 19R) 
som i fl ygväg söderut medför fl ygrörelser 
över bebyggelse. Alla övriga fl ygvägar i fl yg-
platsens närhet går över landsbygdsområden. 
Både Fjärde stadsdelen och Cargo City be-
rörs av förhöjd risk med anledning av fl yget.

Samhällsrisken är för Cargo City, som lig-
ger inom fl ygplatsen, högre än motsvarande 
risk för Fjärde stadsdelen, men i båda fallen 
högre än för kommunen i övrigt. Riskhän-
synen har bedömts acceptabla i de antagna 
detaljplanerna för Cargo City och för Fjärde 
stadsdelen.

Riskbedömning
Riskbedömning innebär en värdering av risken.

Då Sverige inte har någon fastlagd norm för 
värdering är det vanligt att studera de hol-
ländska normerna. Holland har lång erfaren-
het inom detta område.

Vad gäller individrisk för kommersiella 
byggnader är det tillåtet att uppföra nya så-
dana byggnader inom IR = 1x10-6 (”en på 
miljonen”) om befolkningstätheten är be-
gränsad. Just den risknivån gäller i ett smalt 
stråk mellan Cargo City och Fjärde stadsde-
len för de nya bebyggelsekvarteren F57 och 
F59. Övriga kvarter in mot fl ygplatsen på 
båda sidor av detta stråk, som sträcker sig 
ner mot Rosersberg, har en risk som är lägre.

Till skillnad från Cargo City och stora delar 
av terminalområdet inom fl ygplatsen saknar 
F57 och F59 en direkt koppling till fl ygplat-
sen vilket motiverar en begränsning av be-
folkningstätheten för dessa båda kvarter.
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Samhällsrisken är till följd av risken för av-
åkning från rullbanan (Veer-off) vid start och 
landning högre för de kvarter som ligger i 
direkt anslutning till fl ygplatsen.

Tredje man
Graden av frivillighet att utsätta sig för ris-
ker måste tas med vid värderingen av den 
beräknade risknivån. Begreppet ”tredje man” 
omfattar personer som befi nner sig inom 
riskområdet utan att medvetet tagit ställning 
till den förhöjda risk som råder på platsen.

Vid bedömningen om risknivån är tolerabel 
för tredje man måste i vissa fall riskreduce-
rande åtgärder tillgripas. Inom de nämnda 
kvarteren F57 och F59 samt kanske i vissa 
fall inom fl ygplatsområdet, kommer kriteri-
erna att handla om den tillåtna befolkning-
stätheten inom kvarteren, vilket innebär en 

mindre persontät exploatering och att inte 
medge kommersiella handelsetableringar 
som exempelvis stormarknader.

Bedömningen ska då göras om verksamheter-
na måste vara lokaliserade just till den aktu-
ella platsen. I den fördjupade översiktsplanen 
har de kvarter som berörs av förhöjd risk till 
följd av fl ygrörelser åsatts en täthet/antal an-
ställda som bedömts medföra tolerabel risk.

Sammanfattning och slutsats riskhänsyn
Flygplatser utgör en relativt stor risk för 
samhället. Samtidigt medför verksamheter 
knutna till fl yget fördelar i form av intäkter, 
produkter och tjänster. Sammantaget ska det 
fi nnas en balans mellan kostnader i form av 
risker och nytta ur samhällssynpunkt. Påstå-
endet om samhällsrisk ska vara i balans med 
de erbjudna fördelarna.

Riskkonturer. Källa: NLR-CR-2003-042-PT-2.
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Den i FÖP Arlandaområdet föreslagna kvar-
tersindelningen innefattande markanvänd-
ning och täthet bedöms mot denna bakgrund 
genomförbar. Noteras bör att riskanalysen 
för tredje man i anslutning till fl ygplatsen 
kan i takt med att resemönster och teknik 
förändras komma att behöva uppdateras med 
nya indata vid detaljplaneläggning.

Byggnadshöjd kring fl ygplats - BCL
Bestämmelser fi nns om högsta byggnads-
höjd kring Arlanda fl ygplats. Restriktioner 
för högsta tillåtna byggnadshöjd i fl ygplat-
sens närhet regleras av BCL (bestämmelser 
för civil luftfart). Alla byggnadsverk med 
en höjd av 40 m eller högre ska anmälas till 
Luftfartsstyrelsen . I fl ygplatsens närhet be-
gränsas den tillåtna byggnadshöjden genom 
den så kallade ”hinderstegen”. Detta medför 
att ut till 3 500 meters radie från respektive 
banände tillåts generellt en maximalt bygg-
nadshöjd på +86,5 meter. Restriktionen är 
strängare i banornas direkta närhet, speciellt 
i in- och utfl ygningsriktningarna. Byggna-
tioner mer än 20 m ovan mark ska alltid hin-
derprövas. Master och höga byggnader ska 
också anmälas till MDM (Mellersta militär-
distriktet MDM i Strängnäs) för samråd.

För att undvika refl exer som kan verka 
störande på fl ygverksamheten gäller vissa 
begränsningar i val av byggnadsmaterial 
i fl ygplatsens närområde. Vid detaljplane-
läggning ska dessa begränsningar framgå av 
planbestämmelserna.

Elektromagnetiska störningar
De alternativa järnvägssträckningarna till 
södra fraktområdet ligger inom den skydds-
zon mot elektromagnetiska störningar som 
gäller kring fl ygplatsen. Skyddszonen regle-
ras i ”Förordning om elektriska starkstömsan-
läggningar (SFS 1957:601)”, 9 kap, 1§. Dess-
utom måste hänsyn tas till de skyddsavstånd 
som fi nns redovisade i ”Svensk Standard, SS 
447 10 12” (Skyddsavstånd för luftfartsradio-
system mot aktiva och passiva störningar för 
elektrisk kraftöverföring och tågdrift). 

Frågan om vilken påverkan de föreslagna 
järnvägssträckningarna, föreslagen ny järn-
vägsstation på Arlandabanan samt en even-
tuell automatbana kan få på fl ygplatsens 

elektroniska luftfartsutrustning ska utredas 
vidare om det blir aktuellt.

3.7  Verksamheter och   
 näringsliv
Den rådande konjunkturen efter 2001 drab-
bade Stockholmsregionen hårdare än övriga 
landet jämfört med tidigare nedgångar. Detta 
har också tydligt påverkat Arlanda fl ygplats 
och de näringar som intimt hänger samman 
med fl ygplatsen, som är särskilt starkt inter-
nationellt orienterat och konkurrensutsatt. 
Arbetslösheten i Sigtuna kommun har därmed 
ökat snabbare än i övriga länet. I november 
2005 var arbetslösheten 3,5% (Sigtuna) res-
pektive 3,2% (Stockholms län).

Näringslivsplan
För att på ett konstruktivt sätt arbeta med 
näringslivsfrågor fi nns i kommunen en nä-
ringslivsplan samt en vision fram till 2010.

Syftet med planen är att;
• fokusera på de branscher i kommunens  
 näringsliv där särskilda förutsättningar  
 fi nns för en både bred och framgångsrik  
 utveckling
• fokusera på strategiskt viktiga frågor i  
 samhället som gör att befi ntligt närings- 
 liv trivs och utvecklas, samt att nya före- 
 tag etablerar sig här
• få en samsyn kring näringslivspolitiken  
 i kommunen med mål på både kortare  
 och längre sikt
• stödja en dialog mellan det lokala
 näringslivet och kommunen för att   
 åstadkomma ett bra näringslivsklimat.

Utifrån näringslivsplanens angivna syfte 
och vision preciseras olika mål i såväl tre-
års- som ettårsperspektiv. Planen uppdateras 
varje år.

Näringslivsinriktning
Syftet med FÖP Arlandaområdet är ur ett 
näringslivsperspektiv att på sikt säkerställa 
mark för en strategisk strukturerad utveck-
ling utifrån de faktiska basförutsättningar 
som fi nns för kommunen, nämligen;
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• det kommunikativa läget med Ostkust- 
 banan, motorväg E4 och den nationella  
 och internationella fl ygplatsen Arlanda
• det geografi ska läget i Sveriges närings- 
 livstätaste område – Mälardalen
• det strategiska läget mellan universitets- 
 städerna Stockholm och Uppsala
• det trygga läget ur säkerhetssynpunkt  
 som präglar Sverige och framförallt  
 Arlanda fl ygplats
• kommunikativt välbelägen tillgänglig  
 mark för företagsetableringar med  
 tillgång till naturnära boende och  
 rekreation i unik kulturbygd med till  
 boendet hörande kvalitativ service.

Näringslivsmässigt kan kommunen delas in i 
fyra näringsområden;

• verksamheter som är direkt kopplade  
 till fl ygplatsens utveckling
• verksamheter som inte är direkt kopplade  
 till fl ygplatsen men som får effektivitets-  
 fördelar av en fl ygplatsnära lokalisering
• verksamheter som krävs för ett differen- 
 tierat näringsliv
• serviceverksamheter som är en konse- 
 kvens av kommunens storlek och behov.

Det är i första hand för de tre först nämnda 
kategorierna som FÖP Arlandaområdet upp-
rättas. Exempel på sådana verksamheter är;
• huvudkontor/kontor för företag som ar-  
 betar och säljer sina varor och tjänster  

 på en internationell- och Östersjömarknad
• högteknologisk sammansättnings- och  
 tillverkningsindustri
• hotell- och konferensverksamhet
• logistikverksamhet med inriktning på  
 tredje- och fjärdepartslogistik
• speditions- och transportverksamheter
• lagerverksamhet för högvärdiga pro- 
 dukter med hög omsättningshastighet
• distanshandel
• upplevelseindustri.

Med de naturliga förutsättningar Sigtuna 
kommun har som en regional kärna för ett 
utvecklat näringsliv är ambitionen att skapa 
en internationellt orienterad företagspark, där 
det handlar om att se det alla ser men göra det 
andra inte gör. Nyckelfaktorer därvidlag är 
framtidstro, tillväxtvilja, positiv anda samt att 
skapa image hemma och borta. Vidare krävs 
ett nära och dynamiskt samarbete med;

• Airport Region Conference
• Invest in Sweden Agency
• Mälardalskommunerna – Mälardalsrådet
• Business Arena Stockholm
• ABC kommunerna, E4 stråket från   
 Stockholm till Uppsala
• Nordväxt Intressenter
• men framför allt mellan kommunen, fl yg-  
 platsen och Arlandastad, ett samarbete   
 som på ett progressivt sätt påbörjats.

T. v: Hinderstege för Arlanda fl ygplats (ÖP 2002). T. h: Antal sysselsatta inom olika näringsgrenar 2003.
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Vattenförsörjning.

3.8  Teknisk försörjning och  
 geoteknik

VA-anläggningar
Planering och behov av VA-anläggningar
Behov av kompletteringar och nya VA-     
anläggningar är beroende på omfattningen 
av Arlandastadområdets exploatering, om-
rådena A, B och F, och fl ygplatsområdets 
expansion områdena C, D och E. I det föl-
jande har antagits följade antal maximalt 
sysselsatta personer inom Arlandastad och 

inom fl ygplatsområdet som underlag för 
bedömning av framtida behov av VA-för-
sörjning och ledningsdimensioneringar m. 
m. Underlag: FÖP Befolkningstäthet.

Vattenförsörjning
Vattendistribution till befi ntlig bebyggelse och 
verksamheter inom området sker via Norrvat-
tens huvudledning från Görvelns ytvattenverk 
vid Mälaren i Järfälla kommun. Vattentill-
gången och vattenkvaliteten är i dagsläget 
god. Vattenleveranser från Görvelnverket till 
Sigtuna kommun sker i dagsläget i huvudsak i 
en ledning. Ledningsutbyggnader på sträckan 
Järfälla–Rosersberg pågår för ökad leverans-
säkerhet till bl. a. Sigtuna kommun. Vid 
eventuella leveransavbrott på sträckor med 
enkelmatning kan dock abonnenter inom Sig-
tuna kommun tillfälligt försörjas med vatten 
från Norrvattens reservvattentäkt vid Ströms 
gård intill sjön Fysingen. Inom områdesgrän-
sen fi nns fyra kommunala vattenanslutningar 
till Norrvattens huvudledning (900 mm).

Område   2003  2010 2020– 
2030

A,B och F   3 667 12 000 26 000

C,D och E 13 046 23 000 34 000

Summa: 16 713 35 000 60 000

Antal sysselsatta.
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Befi ntlig bebyggelse inom områdena A och B 
i Arlandastad vattenförsörjs via distributions-
ledningar och huvudledningar anslutna till 
Norrvattens huvudledning (900 mm).

Arlanda fl ygplatsområde, områdena C, D 
och E, vattenförsörjs via två separata huvud-
ledningar, dels en ledning med dimension 
300-400 mm utmed väg 905 med anslutning 
till Norrvattens ledning vid Broby och dels 
en ledning med dimension 280-400 mm med 
anslutning till Norrvattens ledning väster 
om väg 263 vid Arlandastad golf. Lednings-
trycket vid anslutningspunkterna är normalt 
ca. 6-4 bar (ca. 70m). Inom fl ygplatsen fi nns 
en lågreservoar, vattenvolym ca. 1 350 m3, 
för utjämning av fl ödesbehov och som reserv 
vid tillfälliga ökade kapacitetsbehov (brand-
försörjning m. m.).

Kommunen är huvudman för de bägge hu-
vudvattenledningarna mot Arlanda fl ygplats 
fram till mätarkammare vid E4 (Måby) res-
pektive vid Nybyggets trafi kplats. För 
resterande vattenledningar fram till och 
inom fl ygplatsområdet är Luftfartsverket hu-
vudman.

Antalet sysselsatta inom fl ygplatsområ-
det uppges av LFV till ca. 16 000 personer 
under åren 2001-2003 vilket innebär en 
medelvattenförbrukning under året av 100-
80 l/pod inkl. fl ygpassagerares förbrukning. 
Med max.dygns faktorn 1,7 och max.tim 
faktorn 2,0 (VAV P 38) förbrukas ca. 58 l/s 
under max.timme. Enligt uppgift från LFV 
har vattenförbrukningen momentant uppgått 
till ca. 100 l/s.

De bägge anslutningsledningarna till fl yg-
platsen med dimension 400/300 mm (inom 
LFV`s område V300mm) resp 400/280 mm 
(inom LFV`s område V280mm) har en  
maximal kapacitet vid 1,5 m/s av ca. 100 l/
s resp 70 l/s. Bägge ledningarna ska var för 
sig kunna svara för fl ygplatsens vattenbe-
hov vid ev. avbrott i en av ledningarna, vid 
extremfall med hjälp av vatten från lågre-
servoaren. Hänsyn till kapacitetsbehov för 
brandvatten har inte tagits vid beräkning-
ar av fl öden i huvudledningar till fl ygplatsen 
men bör beaktas vid fl ödesberäkningar i led-
ningsnät inom fl ygplatsen.

Utbyggd del av Arlandastad, område A, vat-
tenförsörjs via huvudledningar 200-400 mm 
med tre anslutningar inom området till Norr-
vattens huvudledning (900 mm).

Framtida behov
För att göra en bedömning av framtida 
fl öden och kapacitetsbehov har inom fl yg-
platsområdet, områdena C, D och E, som 
underlag för beräkningar av framtida vat-
tenbehov använts aktuella redovisade 
uppgifter om vattenförbrukning under år 
2001-2003 = ca. 100 l/dygn och sysselsatta 
inom fl ygplatsområdet inkl. fl ygpassagerares 
förbrukning. Inom Arlandastads områden, 
områdena A, B och F, används värden enligt 
publikation VAV P 38, 60 l/anställd/dygn.

Med ovanstående antaganden och upp-
skattad fördelning av sysselsatta inom 
Arlandastad, områdena A och B, och fl yg-
platsområdet, områdena C och D, som ska 
kunna nyttja den norra huvudledningen 
utmed väg 905 (vid alternativ enbart denna 
ledning) till fl ygplatsen bedöms uppgå till 
ca. 22 000 personer år 2010 och ca. 32 500 
personer år 2020-2030 (områdena B, C och 
D). Vattenbehovet skulle då uppgå till i med-
eltal ca. 25 l/s (max.dygn 1,7 x max tim 2 = 
85 l/s under maxtimme och momentant till 
ca.120 l/s) resp 38 l/s (max.dygn 1,6 x max 
tim 1,9 =115 l/s under maxtimme och mo-
mentant till ca. 150).

Vid motsvarande antaganden för den södra 
ledningen kommer denna ledning (vid alter-
nativ enbart denna ledning till fl ygplatsen) 
att nyttjas av ca. 22 000 p år 2010 och 36 
000 p år 2020-2030 (områdena D, E och F). 
Vattenbehovet skulle då uppgå till i medeltal 
ca. 25 l/s år 2010 (max.dygn x max tim = 85 
l/s under maxtimme och momentant ca. 120 
l/s) resp 43 l/s (max.dygn x max tim 130 l/s 
under maxtimme och momentant 160 l/s). 

För att säkra vattenleveransen vid utbyggnad 
och samtidigt öka leveranssäkerheten till 
fl ygplatsen föreslås följande kompletterande 
ledningar:
• Ny vattenledning 300 mm mellan   
 mätarkammarna vid Måby och Nybyg- 
 gets trafi kplats byggs senast år 2008 
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 (eller tidigare i samband med ev. väg- 
 byggnation).

• Ny vattenledning 300 mm från Norr-  
 vattens huvudledning norr om Måby   
 till område D inom fl ygplatsområdet   
 med ny mätarkammare vid E4. 
 Utbyggnadsår 2010-15.

• En ny kompletterande lågreservoar   
 1 500-2 000 m3 inom fl ygplatsområdet  
 för att bl. a. klara höga momentanför-  
 brukningar.

Avtalet mellan kommunen och Luftfarts-
verket avseende kommunens vattenleverans-
åtaganden till fl ygplatsen gäller till 2011, 
men bör successivt ses över.

I samband med planerade exploateringar 
inom Arlandastadområdet och fl ygplats-
området erfordras nya vattenledningar i 
ledningssystem med cirkulationsmöjlighet 

för vatten och utformade för brandvattenför-
sörjning. Dimensionering bör optimeras så att 
erforderliga vattenmängder och erforderligt 
tryck kan tillhandahållas. Samtidigt bör led-
ningsnät inte överdimensioneras, vilket leder 
till risk för långa uppehållstider i ledningsnä-
tet med sämre vattenkvalitet som följd.

Spillvatten
Spillvattenavledning från hela området sker 
till Käppala reningsverk på Lidingö via 
Käppalaförbundets och Sigtuna kommuns 
separata spillvattentunnel från Broby vid väg 
905 till reningsverket på Lidingö. Förutom 
konventionellt spillvatten avleds från fl yg-
platsen även dagvatten som innehåller rester 
av glykol, s. k. B-glykol.

Från fl ygplatsområdet avleds spillvattnet i 
en ledning med dimensionen 500-600 mm 
utmed väg 905 på sträckan E4 (Måby) till 
spillvattentunnel vid Broby. Kommunen är 

Spillvattenavledning.
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huvudman för denna huvudledning vilken i 
dagsläget bedöms ha relativt god kondition 
och god kapacitet. På sträckan Måby och 
fram till och i försörjningstunneln är LFV 
huvudman för huvudledningen. Ledningsdi-
mensionen på denna sträcka är 400-500 mm.

Med ca. 16 000 sysselsatta personer inom 
fl ygplatsområdet, områdena C, D och E, 
under åren 2001-2003 varierar spillvattenav-
ledningen mellan 14 och 19 l/s i medeltal 
under året. Till spillvattennätet avleds under 
avisningssäsong även glykolförorenat spill-
vatten (s. k. B-glykol), mellan 100 000 m3 
och 200 000 m3 (enligt uppgift från LFV). 
Det glykolförorenade dagvattnet pumpas till 
spillvattennätet med maximalt 40 l/s. 

Nuvarande maximal spillvattenavledning 
från fl ygplatsen under ”max.timme” beräk-
nas uppgå till ca. 94 l/s (20 l/s x 1,5 max.
dygn x 1,8 max.tim + 40 l/s samtidigt in-
pumpad mängd glykolförorenat dagvatten).

Befi ntligt kommunalt spillvattennät på 
sträckan Måby-anslutning till spillvat-
tentunneln vid Broby (huvudman Sigtuna 
kommun) har en minsta kapacitet av ca. 250 
l/s vid fylld sektion (190 m S 500 i 3,9 0/00 
lutning). På denna sträcka tillförs i dagsläget 
endast ca. 5 l/s utöver spillvattenavledning 
från fl ygplatsen.

Befi ntlig spillvattenledning på sträckan 
Måby-försörjningstunneln (huvudman LFV) 
har en minsta kapacitet av 90 l/s vid fylld 
ledning på en kortare sträcka (20 m S500 i 
0,5 0/00 lutning) samt ca. 250 meter med 
kapacitet ca. 170 l/s vid fylld ledning (1,8 
– 2,0 0/00 lutning).

Spillvatten från utbyggda delar av områden 
vid Arlandastad, område A, avleds i mark-
förlagda ledningar till spillvattentunneln 
med anslutning dels vid Broby och dels vid 
borrhålsanslutning invid Brista.

Framtida behov
Befi ntlig huvudledning från fl ygplatsom-
rådet på sträckan Måby–spillvattentunneln 
vid Broby (Sigtuna kommun huvudman) 
bedöms ha erforderlig kapacitet att klara 
spillvattenavledning från områdena A (del av 
området), B, C, D och E. 

Befi ntlig huvudledning på sträckan Måby-
försörjningstunnelns utlopp inom fl ygplats-
området (LFV huvudman) har på del av 
sträckan begränsad kapacitet och är utförd 
i sättningskänslig mark. Spillvattenled-
ningen på denna sträcka måste kontinuerligt 
rensas. På sikt kan ev. åtgärder krävas för att 
förbättra kapaciteten i ledningen på denna 
sträcka.

Befi ntlig spillvattenledning förbi Söderby 
gård till tunnelanslutning vid Brista bedöms 
ha tillräcklig kapacitet att ta emot spillvatten 
från område A (södra delen) och område F.

Ombyggnad av befi ntliga pumpstationer 
såväl som kompletterande pumpstationer 
erfordras inom område E och F. 

Utformning och dimensionering av spillvat-
tennät inom områdena bör ske enligt Svenskt 
Vatten P 90.

Dagvatten
Recipient för dagvatten från fl ygplatsområ-
det, områdena C, D och E, och stor del av 
områden vid Arlandastad, områdena A och 
B, är Märstaån med utlopp vid Steninge-
viken i Mälaren. Dagvatten från en mindre 
del av Arlandastad, området vid Eurostop, 
avleds efter utjämning av större fl öden till 
sjön Fysingen via diken och ledningar. Dag-
vatten från ett mindre område i östra delen 
av fl ygplatsen, del av bana 01R-19L, avleds 
till Sigridholmssjön via diken. Ytvattenav-
rinning och uppmätt medelvattenavledning i 
mätstation m. m. från fl ygplatsområdet fi nns 
redovisat i utredningen ”Stockholm – Ar-
landa fl ygplats, grundvattenförhållanden,” 
upprättad av SWECO 2002-07-02.

Inom fl ygplatsområdet, områdena D och E, 
avleds dagvatten i markförlagda ledningar, 
ledningar eller i öppen sektion i ”Försörj-
ningstunnlar” samt i separat dagvattentunnel 
till Halmsjöbäcken-Märstaån. Mellan E4.65 
och väg 273 är tre utjämningsmagasin/sedi-
menteringsdammar anlagda före inloppet till 
dagvattentunneln. Ett magasin för utjämning 
av dagvatten från bana 01R-19L fi nns även 
utbyggt. Utbyggda dagvattenledningar och 
sektioner för dagvatten i försörjningstunnlar 
samt befi ntlig dagvattentunnel har begrän-
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sade kapaciteter att avleda omhändertaget 
dagvatten. Se PM 2001-05-07 ”Kortfattad 
utredning angående dagvattenutlopp via 
befi ntliga tunnelsystem” (SWECO) och PM 
2002-09-24 ”Fördröjningsmagasin – kapaci-
tet och fl ödesberäkningar” (SWECO). 

Under perioden för avisning av fl ygplan sker 
utpumpning av glykolförorenat dagvatten 
s. k. B-glykol till spillvattennätet (ca. 100 000 
– 200 000 m3/säsong). Mycket förorenad 
glykol, s. k. A-glykol sugs upp och transpor-
teras bort i fordon (ca. 10 000 m3/säsong). 
Dagvatten från rull- och taxibanor avleds 
efter oljeavskiljning till reningsanläggning 
(APA). Recipient är Kättstabäcken-Märstaån. 
Test och utvärdering av reningsresultat pågår.

Inom Arlandastad fi nns anläggning för 
utjämning av fl öden och möjlighet till ol-
jeavskiljning vid trafi kplatsen söder om 
Eurostop.

Framtida behov
Dagvatten kommer att alstras inom pla-
nområdet från befi ntliga och nyanlagda 
hårdgjorda ytor. Då mark bebyggs och 
hårdgörs ändras regnvattnets naturliga av-
rinningsförhållanden. Det kan inte längre 
infi ltrera i mark och bilda grundvatten.
Dagvatten för med sig föroreningar som 
samlas på trafi kytor samt tätorts- och indu-
striområden. Vattenbalansen påverkas i de 
områden varifrån regnvatten avleds vilket 
vid minskad infi ltration kan medföra skador 
på vegetation och byggnader när grundvat-
tennivån sänks. Avledandet av dagvatten 
i ledningssystem bör minskas. I så stor 
utsträckning som möjligt bör dagvatten han-
teras med en kombination av ”LOD” (Lokalt 
Omhändertagande av Dagvatten), transport 
i öppna diken och rening/fördröjning i olika 
typer av dagvattenanläggningar. 

Dagvattenhantering.

3 Planeringsförutsättningar och utgångspunkter



33FÖP Arlandaområdet 

Planförslaget medför behov av följande åt-
gärder:

• Åtgärder för att sänka befi ntlig dag-  
 vattentunnels utlopp nedströms tunnel 
 mynningen ner mot E4 och eventuellt  
 även nedströms E4. Åtgärder som möj- 
 liggör även en sänkning av inlopps-
 nivån till tunneln.

• Nya och utökade fördröjningsmagasin  
 inom områdena C, D och E.

• Nytt fördröjningsmagasin inom område  
 F invid E4.65 söder Nybyggets trafi k  
 plats och uppströms dagvattendiket som  
 korsar Arlandabanan.

• Två nya fördröjningsmagasin inom om- 
 råde F invid E4 och vid ”kraftlednings- 
 gatan”.

• Åtgärder för dagvattenhantering enligt  
 gällande föreskrifter inom yttre skydds- 
 område för vattentäkt. Se Länsstyrelsens  
 gällande föreskrifter för Norrvattens   
 vattentäkt vid Ström 6:6.

• Tekniska lösningar för dagvattenhan-  
 tering som minimerar förorenings-  
 belastningen på recipienten och förhin- 
 drar snabb avrinning från hårdgjorda ytor  
 till recipient. Se ”Riktlinjer dagvatten  
 Sigtuna kommun” 2003-01-20.

Lokalt inom områdena bör svenskt Vattens 
publikation P 90 tillämpas.

Sigtuna kommuns riktlinjer för dag-
vatten

Sigtuna kommun har tagit fram riktlinjer 
för hanteringen av dagvatten.

Dagvatten ska i första hand 
omhändertas lokalt, helst infi ltreras/
perkoleras i marken där nederbörden 
faller. Förorenat dagvatten från 
större vägar, parkeringsplatser, 
industriområden m. m. ska först renas 
innan det rinner vidare till recipient eller 
infi ltreras. Inom vattenskyddsområden 
gäller specifi ka skyddsföreskrifter.

Dagvattenhantering måste från fall till 
fall anpassas efter lokala förhållanden. 
Avvägningar görs beroende av 
recipientens känslighet och dagvattnets 
förväntade fl ödesmängder och 
föroreningsinnehåll.

Avrinningen från en tomt/ett 
markområde bör efter exploatering inte 
öka jämfört med före exploateringen. 
Grönområden/gröna stråk ska om 
möjligt avsättas för öppen transport och 
infi ltration.

Om förutsättningar saknas för lokalt 
omhändertagande ska vattenfl ödet 
helst fördröjas innan avledning sker 
till lämpligt närområde där det kan 
infi ltrera. Om mark- förutsättningar för 
infi ltration saknas leds dagvattnet direkt 
till recipient.

Avledningen av dagvatten ska 
anordnas så att skadeverkningar vid 
miljöolyckor begränsas. 
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Energiförsörjning
Höga krav ställs på belysning, värme, 
ventilation, kyla och driftsel vad gäller leve-
ranssäkerhet, miljö och energisnåla lösningar 
samtidigt som en attraktiv arbetsmiljö ska 
kunna erbjudas. God planering och framför-
hållning krävs för att systemlösningar inom 
byggnader och försörjningssystemen på ett 
optimalt sätt kontinuerligt ska kunna möta 
de krav och förändringar som verksamheter 
kommer att ställas inför. Det gäller att idag 
valda lösningar blir så fl exibelt utformade att 
förändrad syn, nya förutsättningar eller mor-
gondagens teknik kan tillgodoses och nyttjas.

Energikostnaden generellt torde få en alltmer 
dominerade del av en fastighets driftskost-
nader vilket ytterligare aktualiserar effektiva 
energilösningar.

Miljö
Studier och forskning om klimatföränd-
ringen tyder alltmer på att vi håller på att 
få längre och varmare somrar, kortare och 
mildare vintrar och mer och häftigare ne-
derbörd. Energiförbrukningen får alltmer 
karaktären av två ”toppar”, en på vintern och 
en på sommaren, vilket kommer ställa ökade 
krav på vårt kraftsystem sommartid. 

Oberoende av påverkande faktorer kommer 
hänsyn till miljön spela en allt större och 
viktigare roll vid planeringen av energiför-
sörjningen. Att se energilösningar som en 
integrerad del i bebyggelse med möjlighe-
ter att ta till vara olika former av lågvärdig 
spillenergi för lokal basförsörjning är en 
trygghetsfaktor som torde bli alltmer vär-
derad vid val av ort för näringsverksamhet 
liksom närhet till kommunikation, kultur av 
olika slag och rekreation. 

Ökade energikostnader
För att klara en ersättning av kärnkraft som 
kommer att fasas ut pågår studier och dis-
kussioner att kunna föra in naturgas till bl. a. 
Mellansverige och därmed också till Stock-
holmsområdet (i Sydsverige fi nns redan 
naturgas sedan många år tillbaka). 

Trots högre elpriser (som i vissa lägen redan 
i dag börjar närma sig Europapriser) ökar 
elkonsumtionen kontinuerligt. Någon större 

utbyggnad av kraftproduktionen sker inte 
varför våra elpriser inom en 8-10 års period 
generellt torde ligga på Europanivå (idag ca. 
20-30 procent högre än i Sverige). 

Man uppskattar att nuvarande oljereserver 
räcker i ca. 40 år med dagens konsumtion 
av olja. Detta kan ev. tyckas vara en lång tid 
men något verkligt alternativtbränsle som 
kommersiellt kan jämföras med olja fi nns 
ännu inte. Då denna situation blir alltmer 
konkret kommer priset på olja direkt att på-
verkas och därmed också konsumtionen och 
då speciellt konsumtionen för uppvärmning. 

Ny teknik
Etablerandet av ny teknik blir intressant först 
då den kan konkurrera med befi ntlig teknik, 
kostnad och marknad. Utveckling av ex. 
hybridteknik eller bränslecellsteknik (som 
beskrevs redan 1803) pågår på fl era ställen 
i världen. Bl. a. dessa produkter ser ut att i 
framtiden kunna nyttjas inom transportsek-
torn eller kraftproduktion och därmed kunna 
bidra till energiförsörjningen och förlänga 
”livslängden” för oljan.

Planering och behov av kraftförsörjnings-
anläggningar
Primära frågeställningar vid utbyggnad av 
FÖP-området är systemlösningar för upp-
värmning, kraftförsörjning, fjärrkyla och ev. 
naturgas för att uppnå bästa möjliga fl exi-
bilitet, leveranssäkerhet och miljöhänsyn till 
lägsta möjliga kostnad. En huvudregel för 
uppvärmning är alltid att nyttja ev. spillvär-
mekällor, kombination av el och/eller kyla 
med värme, nyttjande av avfall som bränsle 
och kombinationer av olika värmekällor 
inkl. ny teknik. Vidare att full redundans och 
”ringmatning” alltid eftersträvas.

Fjärrvärmens konkurrensmöjligheter gente-
mot lokal uppvärmning har starkt reducerats 
de senaste åren p. g. a. stora prishöjningar 
inom fjärrvärme samt att alternativ värmepro-
duktion blivit mer konkurrenskraftig och fått 
ökad driftsäkerheten. 

En fortsatt utbyggnad av fjärrvärmesystemet 
inom FÖP-området bör dock eftersträvas 
av skäl som bebyggelsetäthet, effektivitet, 
leveranssäkerhet, kraftförsörjning, möjlig 
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ytterligare elproduktion självklart i beak-
tande av fjärrvärmens kostnad. Vidare att 
vattenburna värmesystem i fastigheterna bör 
installeras. Huruvida själva fastighetsupp-
värmningen sker genom vattenburna system 
eller genom luftburna system som värms 
med fjärrvärme behandlas inte här.

Generellt ska man undvika att lägga trans-
formator-/nät- eller fördelningsstationer i 
byggnader eller i närheten där människor dag-
ligen uppehåller sig. ”Säkerhetsavstånd” från 
installationer och kraftledningar (strålnings-
risken) torde komma alltmer i fokus varför 
markreservationer för installationer och kraft-
ledningar bör ske tidigt i planeringsprocessen.

Uppvärmning
Uppvärmning sker primärt med fjärrvärme 
från Fortums kraftvärmeverk Bristaverket 
samt egen energilösning, exempelvis med 
värmepump.

Under augusti 2004 anslöts Bristaverket 
till Stockholm fjärrvärmenät, genom att 
ledningen till Upplands Väsby förlängts till 
Akalla, vilket innebär ökad leveranssäkerhet 
av fjärrvärme. 

Huvudledningens dimension räcker för 100 
procent fjärvärmeförsörjning av bebyggelse 
enligt FÖP Arlandaområdet, som beräknats 
till ca. 150 MW. Grenledning till Eurostop är 
idag utnyttjad till knappt 60 procent ca. 15 
MW. Försörjning av Arlandastads nordvästra 
del, bl. a. Beckers Sätuna, sker genom sepa-
rat grenledning från Märsta centrum. Totalt 
beräknas befi ntligt värmebehov (västra delen 
av Arlandastad, ”Första stadsdelen” och 
fl ygplatsen) till ca. 70 MW.

Inom Arlanda fl ygplats fi nns två befi ntliga 
reservanläggningar för fjärrvärme (olja. De 
är avsedda för topplast samt reservbehov 
inom fl ygplatsen. Viss möjlighet fi nns för 
värmematning ut mot Arlandastadområdet.

Framtida behov
Analys av lokal uppvärmning, inklusive an-
vändning av alternativa bränslen, ex. avfall, 
glykol, biogas, alternativt fortsatt utbyggnad 
av fjärrvärme bör snarast ske. Vid fortsatt 
fjärrvärme ska eftersträvas att s. k. ringmat-
ning erhålles genom att Luftfartsverkets 

(alt. SAS) panncentral om möjligt ansluts 
till fjärrvärmeledning Eurostop. För sådan 
ringmatning är naturligt att samordning sker 
med övriga försörjningsledningar och/eller 
förläggs i väg öster om områdena E42 till 
F59. Vidare bör grenledning i Arlandaom-
rådets nordvästra del (Beckers Sätuna, m. 
fl .) anslutas till huvudledning söder om Bro-
byleden mot fl ygplatsen. Väsentligt är att 
någon form av reservcentral för värmepro-
duktion ska fi nnas inom fl ygplatsområdet.

Diskussioner förs om naturgas som värme-
källa och då primärt för leverans till Brista 
värmeverk. Reservat fi nns för grenledning 
söderifrån för naturgas till Bristaverket. 

Gällande lokal produktion av värmeförsörj-
ning fi nns idag konkurrenskraftiga alternativ 
till fjärrvärme, bl. a. bergvärme. Inga reser-
vat läggs för dessa utan lösningarna antas 
inrymmas i respektive kvarter. Lokala lös-
ningar bör inte ske med metoder som ger 
en jämförelsevis ökad miljöbelastning, ex. 
oljepannor.

Kraftförsörjning
Kraftförsörjning sker i princip från de två 
mottagningsstationerna Måby och K1 Ar-
landa fl ygplats vilka matas från kraftnätet 70 
kV endast norrifrån. Distributionsspänning 
till nät-/fördelningsstationer (20/0,4 kV och 
10/0,4 kV) nyttjas inom olika delar av områ-
det. Nybyggnation sker endast med 20/0,4 kV.

Vattenfall planerar en 70 kV ledning som 
kommer att anläggas parallellt med befi ntlig 
70 kV ledning eller parallellt med Svenska 
Kraftnäts befi ntliga 220 kV ledning. Båda 
sträcker sig norrut från Måby-stationen och 
inryms i planförslaget. 

Framtida behov
Kraftförsörjning av Arlandaområdet kan i 
stort tillgodoses med nuvarande systemupp-
byggnad, dock med den förutsättningen att 
uppvärmningen primärt sker genom fjärr-
värme. Studier bör dock redan nu starta för 
att säkra leveranssäkerheten på 70 kV:s nivå 
(idag matning endast norrifrån) med matning 
söderifrån vilket kan påverka utbyggnaden 
inom den södra delen av Arlandaområdet 
öster om E4:a. Diskussioner inleds med 
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nätägare om bl. a. förutsättningar m. m. 
att ersätta kraftledningar med markförlagd 
kabel. Samordning av ”kabelstråk” görs med 
övriga försörjningsledningar.
Fjärrkyla
Etablerad fjärrkyla fi nns endast inom delar 
av Arlanda fl ygplats (fl ygledartorn och pir F) 
med Halmsjön som energikälla. Kylbehovet 
för övrig bebyggelse tillgodoses individuellt 
genom mindre och större lokala kylanlägg-
ningar. Inga förberedelser har gjorts i någon 
form att etablera fjärrkyla inom Arlandaom-
rådet (förutom fl ygplatsen).

Framtida behov
Inom kylområdet bör studier inledas för en 
eventuell uppbyggnad av fjärrkyla inom 
FÖP-området med eventuell sammankopp-
ling av fl ygplatsens fjärrkylanät bl. a. av 

skälet ekonomi, miljö och att nya krav på 
köldmedium torde komma inom ett antal 
år, vilket kan kräva investeringar i dagens 
anläggningar. Studien bör omfatta nyttjandet 
av Mälaren (Steningeviken) och Halmsjön. 
För bl. a. samordning av ledningsstråk är det 
av stor vikt att studien görs snarast. Beräknat 
kylbehov för FÖP-området är ca. 100 MW.
De stråk mellan kvarteren som redovisas i 
planförslaget bedöms som tillräckliga för att 
inrymma fjärrkylförsörjningsnät.

Huvudmannaskap
Utbyggnad av energiförsörjningen inom 
FÖP-området spänner över olika intressenter 
för skilda energislag och infrastrukturfrågor 
samt olika slutförbrukare. Uppbyggnad och 
genomförande kommer ta i anspråk och låsa 
upp medel under lång tid och ett genom-

Översikt bränsleledningar. Källa: AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad.
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förande torde kräva att intressenter/parter 
samverkar om bl. a. fördelning av kostnader 
och att få fram beslut om utbyggnad av Ar-
landaområdet.

En övergripande sammanhållande huvudan-
svarig och/eller enhet bör snarast tillsättas 
för strukturering, planering och samordning 
av intressenter och slutförbrukare samt sam-
manhållande av skilda studier. 

Bränsleledningar
Tillförsel av fl ygbränsle till Arlanda fl ygplats 
avses ske med tåg till Brista bränslemot-
tagning, varifrån bränslet pumpas i en 
markförlagd rörledning som går längs 
vägarna 263 och E4.65 till Arlanda fl yg-
bränsledepå. Ledningen avses få en diameter 
på 350 mm, och ett totaltryck vid pumpning 
på 12-13 bar. Skyddsområde kring ledning 
beaktas vid kommande detaljplaneläggning.

Geoteknik
Grundförhållanden, topografi 
En ingenjör-geologisk karta har 1985 
upprättats för området (VIAK ritning 
4920.113445-G1). Kartan är huvudsakligen 
baserad på fl ygbildstolkning och till någon 
del på fältkartering och studium av tidigare 
undersökningar. På ritningsbilaga 4, Grund-
förhållanden, har olika markslag schematiskt 
redovisats. Områdets geologiska uppbygg-
nad är i korthet följande.
De centrala delarna består av fastmark, 
morän och berg. Dessa delar är därmed 
också mest kuperade och är skogsbevuxna. 
Större områden av jordbruksmark förekom-
mer i väster och sydväst. Marken är här 
förhållandevis plan, eftersom jordarna till 
större delen består av lera som är lös och 
som kan nå mer än 20 m mäktighet. Dock 
förekommer även fastare sediment såsom 

Geologi.
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torrskorpelera och silt. Lös lera och fi nse-
diment fi nns även i smala dalgångar som 
löper i riktning NO-SV i fastmarken. Invid 
fl ygplatsen är fi nsedimenten täckta av torv, 
vars mäktighet i allmänhet inte överstiger 
1 m, men som lokalt kan nå upp till 4-5 m 
mäktighet. Längs områdets östra gräns löper 
en åsbildning med huvudsakligen sand som 
brutits i fl era täkter. Åsen ligger dock till 
största delen utanför planområdet.

Grundläggningsförhållanden
Grundläggningsförhållandena inom de 
olika områdestyperna är generellt följande. 
Fastmarken erbjuder inga grundläggnings-
problem ur bärighets- och sättningssynpunkt. 
All grundläggning kan sålunda ske med 
plattor och golv utförda direkt på mark. 
Berget förefaller vara förhållandevis bra, 
varför några särskilda förstärkningsåtgärder 
inte behöver kalkyleras. Däremot medför 
givetvis den relativt rikliga bergförekomsten 
merkostnader för byggnader, anläggningar 
och markarbeten, liksom det förhållandet att 
marken är kuperad.

Inom lerområdena bör man räkna med att 
grundläggningen måste ske på fast botten 
dvs i allmänhet på pålar. Golv måste också i 
de fl esta fall göras fribärande. För gator och 
ledningar krävs inga förstärkningsåtgärder 
om marken inte fylls upp. Över huvud taget 
bör färdig mark inom dessa områden så 
långt möjligt anpassas till befi ntlig nivå av 
sättningsskäl. Områden med organisk jord 
kräver urgrävning av torven. Vid de större 
djupen medför detta både tekniska svårighe-
ter, och höga kostnader, varför dessa partier 
bör undvikas för exploatering.

Sammanfattning / Ställnings-
tagande
FÖP Arlandaområdet bedöms tillgodose de 
förutsättningar och framtida överväganden 
som berörts under ovanstående avsnitt rö-
rande VA-försörjning och kraftförsörjning

Inför kommande exploatering bör konkreta 
åtgärder studeras av tekniska behov och 
lösningar. Dock bedöms de reservat och 
reservationer som föreslagits inom FÖP-om-
rådet ge förutsättningar för att dessa åtgärder 
ska kunna genomföras och möta de föränd-
ringar inom det tekniska området som kan 
komma att ske över tiden.

De geotekniska förhållandena är varierande 
inom FÖP-området och för vissa kvarter 
kan viss grundförstärkning erfordras, dock 
bedöms de rådande förhållandena inte på-
verka planförslagets genomförbarhet.
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3.9 Trafi k och kommunikation

Ett strategiskt läge ur kommunikationssynpunkt
Sigtuna kommun har i Stockholm – Mälar-
regionen ett strategiskt läge ur kommunika-
tionssynpunkt. Inom kommunens gränser 
fi nns som stora noder och stråk i transport-
systemet Arlanda fl ygplats, järnvägarna Ost-
kustbanan och Arlandabanan samt väg E4. 
Tvärförbindelserna i öst-västlig riktning på 
främst vägarna 263 och 273 för trafi ken bl. a. 
mellan Mälardalen och Arlandaområdet samt 
mellan Arlanda och den nordöstra delen av 
Stockholms län är också av strategisk bety-
delse för transportförsörjningen och tillgäng-
ligheten till den viktiga kommunikations-
knutpunkt som Arlanda utgör. En framtida 
väganslutning mot Arlandaområdet österifrån 
är fullt möjlig, men de trafi ktekniska konse-
kvenserna av en sådan anslutning har däre-
mot inte gjorts inom ramen för planförslaget.

Flygbranschens omstrukturering 
År 2000 befann sig fl yget mitt i högkonjunk-
turen och diskussionerna om fl ygets utveck-
ling handlade främst om behovet av en på 
sikt utökad rullbanekapacitet på Arlanda i 
syfte att kunna svara upp mot ett förväntat 
ökat resande med fl yget. År 2000 uppgick 
antalet årspassagerare med fl yget på Arlanda 
till 18,2 miljoner. De senaste årens lågkon-
junktur har dock slagit hårt mot både fl yg-
branschen och de näringar som fi nns på och 
kring Arlanda. Passagerarantalet på Arlanda 
har sjunkit kontinuerligt under åren 2001-
2003 och fl ygtrafi ken på Arlanda minskade 
under perioden med 17,5 procent. Under 
2004 har dock utvecklingen vänt och främst 
utrikestrafi ken har åter börjat öka samtidigt 
som konjunkturen förbättrats, vilket positivt 
påverkar också de näringslivsmässiga förut-
sättningarna för branscher och företag som 
verkar i Arlandaområdet. 

Trafi k och kommunikationer.
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Behov av utbyggd transportinfrastruktur
Syftet med FÖP Arlandaområdet är bl. a. att 
förtydliga planeringsförutsättningarna för 
områdets utveckling. Intentionerna i pla-
nen är att tillvarata befi ntliga förhållanden 
och att bygga vidare på redan genomförda 
exploateringar i området samt att anpassa 
kvartersstrukturen i området med stöd av 
befi ntlig infrastruktur och som i takt med 
områdets utveckling samspelar även med 
utbyggnaden av ny infrastruktur.

Idag råder en större osäkerhet om utveck-
lingstakten för fl yget och hur de strukturella 
förändringar kring lågprisfl yget som uppstod 
samtidigt med lågkonjunkturen på sikt kan 
påverka Arlandas utveckling som central 
fl ygplats i linjesystemet och därmed dess 
ställning i ett internationellt fl ygplatssystem. 
Även med denna större osäkerhet kommer 
enligt gjorda bedömningar en fortsatt tillväxt 
i hela Stockholm – Mälarregionen med en 
expansion för fl yget och övrig verksamhet 
på och kring Arlanda att successivt och på 
sikt medföra ökande trafi k och mer resande 
på de väg- och spårsystem som fi nns inom 
och anknyter till Arlandaområdet och som 
omfattas av FÖP Arlandaområdet. 

En utbyggd infrastruktur är således nödvän-
dig för att ge Arlandaområdet den kapacitet i 
transportsystemet som långsiktigt är nödvän-
dig för att kunna tillmötesgå en kommande 
utveckling i området. För att möjliggöra en 
fortsatt tillväxt i fl ygtrafi ken som är förenlig 
med ställda miljökrav på Arlanda fl ygplats 
och för att medge en expansion av ytterli-
gare arbetsplatser på och kring fl ygplatsen 
behöver kapaciteten i marktransportsystemet 
förstärkas.

Bedömningar om framtida trafi kfl öden
I FÖP Arlandaområdet redovisas behov av 
åtgärder i transportinfrastrukturen inom 
planområdet som bedöms som nödvändiga 
kapacitetstillskott för att långsiktigt kunna 
tillförsäkra Arlandaområdet en god tillgäng-
lighet och framkomlighet. De bedömningar 
som gjorts om trafi kutvecklingen utgår från 
ett scenario där marktransportsystemet an-
tagits ha blivit förbättrat både på väg och i 
kollektivtrafi ken. I grunden baseras dessa 

bedömningar på regionala överväganden 
om marktransporterna enligt den regionala 
utvecklingsplanen RUFS 2001 och på Luft-
fartsverkets prognoser om den framtida 
fl ygtrafi kutvecklingen. Ett ökat antal fl yg-
passagerare och fl er sysselsatta i Arlandaom-
rådet leder såväl till fl er anslutningsresor till 
Arlanda som till en ökad arbetspendling. För 
närmare uppgifter om prognoser för antalet 
arbetstillfällen inom Arlandaområdet och 
passagerarutvecklingen på Arlanda fl ygplats 
se kapitel 3.2 Program och prognoser.

I bedömningarna om vägtrafi kens utveck-
ling ingår förutom de resor som uppkom-
mer från fl ygpassagerare och anställda den 
fordonsmängd som förväntas uppkomma 
som följd av en växande volym fl ygfrakt på 
Arlanda. Trafi kmängdsanalyser av en svag 
tillväxt och en låg exploatering har inte an-
setts nödvändiga då rapporten redovisar en 
tänkt maximal utbyggnad. Beträffande par-
keringsbehovet inom planområdet förutsätts 
att detta behov lämpligen tillfredsställs inom 
kvartersmark i Arlandastad och inom fl yg-
platsens kommersiella områden.

På karta framgår översiktligt de i Arlanda-
området viktigaste vägsystemen med uppgif-
ter om det antal fordonsrörelser (fordon per 
vardagsmedeldygn) som inom planens lång-
siktiga planeringshorisont (år 2030) bedöms 
komma att trafi kera de aktuella vägarna. 

Åtgärder i vägtransportsystemet
I FÖP Arlandaområde redovisas mot bak-
grund av gjorda bedömningar om vägtrafi -
kens utveckling behov av följande kapaci-
tetstillskott i vägtransportsystemet. 

Väg E4
En positiv regional utveckling med tillväxt 
medför att transportbehovet ökar. Trafi ken 
kommer enligt den regionala utvecklingspla-
nen RUFS 2001 att öka nästan lika mycket 
de kommande 30 åren som den gjort sedan 
1970. Väg E4 är redan idag hårt belastad 
fram till avfarten till Arlanda och behöver ur 
bl. a. framkomlighets- och trafi ksäkerhets-
synpunkt breddas från fyra till sex körfält. 
Även avfartsrampen från väg E4 från söder 
till väg E4.65 behöver förstärkas från ett till 
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två körfält. Vägverket har initierat en förstu-
die om en breddning av väg E4, delen Upp-
lands Väsby – Arlanda från trafi kplats Gläd-
jen i Upplands Väsby till trafi kplats Arlanda. 
Studien, som remissbehandlades under år 
2004, kommer att ligga till grund för fortsatt 
planering av dessa åtgärder på väg E4. 

På väg E4 vid Måby fi nns behov av en ny 
trafi kplats med såväl av- och påfartsramper 
mot Stockholm i syfte att allmänt öka till-
gängligheten till Arlanda fl ygplats. För Sig-
tuna kommun är det också mycket viktigt att 
trafi kplats Måby kan byggas ut till en fullvär-
dig trafi kplats. En sådan trafi kplats ger kom-
munen möjligheter att snabbare kunna göra 
räddningsinsatser på motorvägen då kom-
munens räddningstjänst omlokaliserats med 
en ny brandstation vid Kolsta invid Arlanda 
strax öster om väg E4, Måby. Medel för tra-
fi kplats Måby fanns upptagna med 30 Mkr i 
Vägverkets nationella plan för vägtransport-
systemet åren 2012-2015. Regeringens 
beslut 2004 om nya infrastruktursatsningar 

i Västsverige (för att stärka Trollhättan och 
Västsverige som utvecklings- och produk-
tionsplats för fordonsindustrin) har medfört 
omprioriteringar i Vägverkets nationella plan 
för vägtransportsystemet vilket inneburit att 
de 30 Mkr för trafi kplats Måby har strukits.

Väg 263
De ökande trafi kmängderna på väg 263 inne-
bär behov av en breddning av vägen till fyra 
körfält utmed hela sträckan från korsningen 
med väg 273/859 och fram till cirkulations-
platsen vid Västra Bangatan. Behovet av ett 
kapacitetstillskott på väg 263 bedöms kunna 
tillgodoses genom en breddning av vägen 
utmed befi ntlig vägsträckning. 

Den bedömda ökande trafi kbelastningen på 
denna vägsträcka medför dock behov av en 
breddning eller ombyggnad av befi ntlig bro 
över järnvägen på väg 263.

Anslutningen mellan väg 263 och väg 859 
kommer med ökande trafi kmängder att be- 
höva fl yttas österut till läget för nuvarande 

Väg 263: Exempel på åtgärder för att förbättra framkomligheten på väg 263 i befi ntligt läge.
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korsning mellan väg 263 och väg 273. Kors-
ningen bedöms på sikt behöva utformas som 
en planskild korsning, men utförs till en bör-
jan som en cirkulationsplats med separata 
högersvängfält från väg 273 och väster ut på 
väg 263 respektive från väg 263 och söderut 
längs väg 859 (se skiss sid 41). 
Vid läget för den nuvarande korsningen mel-
lan väg 263 och väg 859 bedöms en cirkula-
tionsplats behöva tillkomma med en ny an-
slutning till de västra delarna av Arlandastad 
och med en lokalväg (tidigare väg 859) för 
den lokala trafi kförsörjningen av områdena 
söder om väg 263 (se skiss sid 41).
I korsningen med Bristagatan på väg 263 
behöver framkomligheten förbättras genom 
att korsningen förstärks så att två genomgå-
ende körfält erhålls i både östlig och västlig 
riktning och med ett separat högersvängfält 
från öster mot Bristagatan (se skiss sid 41). 

Väg E4.65
Väg E4.65 kommer att få ökande trafi kvoly-
mer och kan på sikt behöva byggas ut till sex 
körfält. I planen anges inte utmed vilka delar 
av vägens sträckning som detta behöver ske 
utan närmare studier behöver göras om be-
hovet av detta kapacitetstillskott. 

En ny avfart från väg E4.65 bedöms också 
behövas byggas som avlastning för ökande 
trafi kmängder på väg 273 vid anslutningen 
till Nybyggets trafi kplats för trafi k både till 
fjärrparkeringar och personalparkeringar 
liksom till de östra och nordöstra arbetsplats-
områdena på Arlanda. 

En särskild väg för taxi och bussar på s. k. 
”remote” för körning till och från termina-
lerna på Arlanda planeras för att kunna nå 
terminalområdet utan begränsning av fram-
komligheten på väg 273.

Gång- och cykelvägar.
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Väg 893
Väg 893 har idag begränsad kapacitet. Då det 
längs vägen planeras utbyggnad av nya arbets-
platsområden samt att trafi ksäkerheten i befi nt-
lig vägsträckning redan i dagsläget är låg behö-
ver väg 893 ges en ny sträckning förbi Skoby.

Väg 905/Måbyleden
På väg 905 bedöms trafi ken komma att öka 
främst utmed delen mellan Måby trafi kplats 
och Nybyggets trafi kplats samt mot det södra 
fraktområdet på Arlanda, vilket medför behov 
av att en ny infartsväg mot fraktområdet från 
väg 905 skapas. Vidare fi nns behov av att till 
Måbyleden, som utgör en västlig fortsättning 
på väg 905, ansluta en utbyggd Söderbyled i 
förbindelse med Arlandastads västra delar.

Halmsjövägen
Halmsjövägen kommer att utgöra en viktig 
huvudgata som strategisk förbindelse mellan 
fl ygplatsområdet och Arlandastad. Vägen, 
som passerar genom de östra delarna av Ar-
landastad korsande väg 926 och anslutande 
till ”Tullhuset” inom fl ygplatsområdet, behö-
ver byggas ut som ny förbindelse parallellt 
med och öster om väg 273 i samband med 
den exploatering av nya arbetsplatsområden 
med tät bebyggelse och hög trafi kbelastning 
som planen anger utmed Halmsjövägen. 
Korsningen med väg 926 behöver särskilt 
utformas i samspel med trafi kförhållandena 
vid Nybyggets trafi kplats. Vid högre tra-
fi kmängder behöver korsningen Halmsjö-
vägen/Pionjärvägen på sikt byggas om till 
cirkulationsplats eller alternativt att trafi ken 
från Halmsjövägen mot E4 söderut leds i en 
tunnel under korsningen och ansluts söderut 
på Pionjärvägen. 

Övriga framtida åtgärder i vägsys-
temet
Det område som omfattas av FÖP Arlanda-
området kan på sikt också komma att påver-
kas av följande behov av förändringar och 
kompletteringar i vägtrafi ksystemet.

• En ny trafi kplats på väg E4 i höjd   
 med Odensala norr om Märsta kan ur  
 transportsförsörjningssynpunkt under - 
 stödja framtida utbyggnad av verksam- 

 hetsområden på Arlanda fl ygplats som  
 är förenade med sådana lokaliseringar  
 av nya terminal-/rullbanesystem som   
 erfordrar en trafi kmatning och tillfart  
 norri från med en koppling under bana  
 08/26 till övriga områden på fl ygplatsen  
 och till väg E4.65.

• Väg 263 kan i sin förlängning behöva   
 upprustas på sträckan E18 (Draget)   
 och väg E4 som västlig förbindelse mot  
 Arlanda för en ökande trafi k till och från  
 angränsande delar av Mälardalen.

• I syfte att förbättra tillgängligheten till  
 Arlandaområdet kan en östlig förbindel- 
 se komma att behöva skapas som en   
 ny väg (”Arningeleden”) mellan närlig- 
 gande kommuner i den nordöstra delen  
 av Stockholms län och Arlanda.

• Gång- och cykelvägnätet: Det befi ntliga 
 gång- och cykelvägnätet kommer i takt 

med utbyggnaden av Arlandaområde att 
kompletteras så att Märsta, Arlandastad 
och fl ygplatsen knyts samman i ett över-
gripande nät. Det regionala stråket mel-
lan Märsta och Rosersberg planeras bli 
utbyggt under 2006.

Åtgärder för spår- och kollektivtra-
fi ken
Ostkustbanan och Arlandabanan är riksintres-
sen och utgör planeringsförutsättningar för 
framtida förändringar i markanvändningen.

För att både på kort och lång sikt tillförsäkra 
Arlanda fl ygplats och omgivande arbets-
platsområden en hållbar transportförsörjning 
behöver kapaciteten i marktransportsystemet 
förstärkas genom en utbyggd spår- och kol-
lektivtrafi k. Dessa åtgärder i transportsyste-
met är också angelägna i syfte att förbättra 
miljösituationen på och kring Arlanda fl yg-
plats. Främst kan situationen påverkas genom 
insatser som minskar utsläppen från mark-
bundna transporter vid Arlanda och lokalt.

Frågan om vilken påverkan de föreslagna 
järnvägssträckningarna, föreslagen ny järn-
vägsstation på Arlandabanan samt en even-
tuell automatbana kan få på fl ygplatsens 
elektroniska luftfartsutrustning ska utredas 
vidare om det blir aktuellt.
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I FÖP Arlandaområdet redovisas följande 
behov av utbyggd spår- och kollektivtrafi k.

• Ny pendeltågstrafi k till Arlanda
 En länsöverskridande ny pendel- och  
 regionaltågstrafi k ”Upplandspendeln”  
 planeras starta hösten 2006 på sträckan  
 Uppsala/Knivsta – Arlanda – Upplands  
 Väsby. En ny sådan tågtrafi k på bl. a.
 Arlandabanan medför att järnvägssta- 
 tionen på Arlanda i ökad utsträckning  
 kommer att fungera som bytespunkt för 
 många resenärer till Arlandaområdet.  
 Detta ställer krav på en väl fungerande  
 kollektivtrafi k, inklusive pendlarparke- 
 ring, i Arlandas närområde för att smi- 
 digt  kunna nå många olika målpunkter  
 på Arlanda och i stråket Arlanda fl yg-
 plats– Arlandastad– Märsta. I det korta  
 perspektivet får detta lösas med en   
 funktionell busstrafi k via befi ntligt   

 vägsystem. Trafi ken måste utökas så att  
 arbetspendlingen till Arlandaområdet  
 med kollektivtrafi k i princip kan ske   
 dygnet runt. 

• Automatbana för kollektivtrafi ken i   
 Arlandaområdet
 I ett långsiktigt perspektiv ska möjlig-
 heterna hållas öppna för att på Arlanda  
 fl ygplats och i stråket Arlanda – 
 Arlandastad etablera en automatis-   
 erad kollektivtrafi klösning i form av ett  
 monorailsystem, som light rail eller an- 
 nan effektiv och hållbar spårbunden lös- 
 ning för kollektivtrafi ken. En sådan spår- 
 bunden lösning kan förläggas i ett kol-
 lektivtrafi kstråk både inom själva fl yg- 
 platsområdet och i ett fortsatt stråk som  
 förbindelse mellan de östra och västra  
 delarna av Arlandastad. Då det är tekniskt  
 möjligt behöver en funktionell angöring  

Befi ntliga och framtida möjliga järnvägsanläggningar inom FÖP Arlandaområdet.
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i ett nytt läge i Märsta och att en 
förbindelse skapas mellan gods-
spåret och Arlandabanan.

UA 3 (Söder)
Detta alternativ går från Arlan-
dabanan söder om fl ygplatsen i 
en sträckning i höjd med A-trains 
tågserviceanläggning under väg 
E4.65 till fraktområdet i ett läge 
väster om fl ygplatsens huvudbana 
(01L/19R). Detta spår bedöms inte 
tillföra persontrafi ken någon nytta.

Sigtuna kommun har under förstudieskedet 
för sin del förordat alternativ UA 1 medan 
Luftfartsverket förordat alternativ UA 3 som 
den kortaste och billigaste sträckningen. 
Beroende på osäkerheten när ett godsspår 
till Arlanda kan bli aktuellt samt att det inte 
föreligger något slutligt ställningstagande till 
val av alternativ för ett sådant spår enligt den 
förstudie som upprättats redovisas i FÖP Ar-
landaområdet inget reservat på plankartan.

I den antagna detaljplanen för fraktområ-
det på Arlanda, kvarter C 32, fi nns bangård 
redovisad till läge och utformning. Vidare 
fi nns inom område G sträckningen redovisad 
för att säkerställa en framtida möjlig passage 
under väg 905 i en lösning som är fl ygsä-
kerhetsmässigt genomförbar i sin skärning 
genom område G.

Utöver sträckningen för ett eventuellt fram-
tida godsspår inom område C 32 och område 
G påverkas kvarter enligt nedanstående tabell 
av de alternativa dragningarna för ett gods-
spår. För dessa kvarter gäller att vid fortsatt 
planläggning eller förändring ska aktualiteten 
till reservat för ett framtida godsspår prövas, 
då möjligheten att bygga ett godsspår till 
Cargo City ska hållas öppen.

 för ett sådant system  till Märsta station  
 övervägas.

• Ny järnvägsstation på Arlandabanan
 Med utnyttjande av befi ntlig transport-  
 infrastruktur bör möjligheterna tillvara- 
 tas att öka tillgängligheten till Arlanda-
 stad och dess områden med arbets-  
 platser, handel och olika servicefunk-
 tioner. Detta kan tillgodoses genom att  
 en ny järnvägsstation anläggs på Arlanda-  
 banan i 4:e stadsdelen i Arlandastad.   
 En station som bl. a. bör kunna utnyttjas  
 för stopp på den nya pendeltågstrafi k   
 med  Upplandspendeln som planeras   
 starta hösten 2006.

• Godsspårförbindelse till Arlanda
 Flygfrakten ökar i betydelse och om-  
 fattning på Arlanda fl ygplats och ett allt  
 viktigare logistikcentrum växer fram på  
 Arlanda. Omfattningen bedöms moti-  
 vera en järnvägsanslutning till Arlandas
 områden för godstrafi k. Banverket har  
 i samråd med Luftfartsverket och 
 Sigtuna kommun utarbetat en förstudie  
 (BRÖT PM2/2003), som redovisar tre  
 alternativa principlösningar för ett gods- 
 spår med anslutning till Arlanda.

UA 1 (Norr)
Detta alternativ förutsätter att 
”Återspåret” vid Odensala norr 
om Arlanda byggs. Spåret går i en 
sträckning från Arlandabanan norr 
om fl ygplatsen till fraktområdet 
i ett läge väster om fl ygplatsens 
huvudbana (01L/19R). Ett sådant 
spår skapar också förutsättningar 
att trafi kera Arlandabanan med 
pendeltåg till Arlanda.

UA 2 (Väster)
Detta alternativ går i en sträckning 
från Ostkustbanan norr om Märsta 
station och västerut längs Måby-
leden/väg 905 till fraktområdet 
väster om fl ygplatsens huvudbana 
(01L/19R). Det fi nns troligen 
förutsättningar att utveckla detta 
alternativ så att persontrafi k till 
Arlanda möjliggörs, men då krävs 
en anpassad stationsutformning 

UA 1 Kvarter C 29
UA 2 Kvarter B 23, B 24, B 27
UA 3 Kvarter F 54, F 55, F 60
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3.10  Landskap och bebyggelse 

Detta avsnitt i FÖP Arlandaområdet (kap. 
3.10) har tagits fram som faktasammanställ-
ning, analys och planeringsunderlag avse-
ende landskaps- och bebyggelsestruktur för 
FÖP-området.

Arbetet har baserats på bakgrundsmaterial 
från Sigtuna kommun, Luftfartsverket och 
Arlandastad, samt tidigare sammanställt un-
derlagsmaterial av Sweco/FFNS (2001-2003). 
Underlagsmaterialet har aktualiserats och 
kompletterats genom ny dokumentation och 
kompletterande översiktliga inventeringar.

Utredningsarbetet har bedrivits på den över-
siktliga nivå som en fördjupad översiktsplan 
defi nierar. Där mera detaljerad information 
förekommer, exempelvis i de redovisade 
fördjupade platsstudierna, ska även denna 
betraktas som översiktligt beskrivande, ex-
emplifi erande eller illustrerande och måste 
därför följas av fördjupade studier inom 

ramen för kommande utrednings- och/eller 
detaljplanerarbete.

Faktasammanställning och analys
Det analysarbete som har utförts under 
denna utredning har fokuserat på de stora 
landskapsdrag som Arlandaområdet ingår i 
och de strukturerande egenskaper som det 
är uppbyggt kring. Avsikten har varit att 
identifi era de existerande fysiska parametrar 
(främst visuella) som bör tillvaratas, lyftas 
fram eller utvecklas i det fortsatt arbetet med 
Arlandaområdets utveckling. Av den anled-
ningen har ett betydligt större område än det 
som avgränsas i den fördjupade översiktpla-
nen översiktligt studerats. De kartbilder som 
redovisas omfattar dock främst FÖP-områ-
det och dess närmaste omgivning.
Området invändigt Arlanda fl ygplats (land-
side) har inte behandlats mera än i ett över-
gripande sammanhang då stora förändrings-
processer pågår vid tidpunkten för denna 
utredning.

Arlandaområdet ligger i det unika och storskaliga uppländska landskapet.
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Landskapsanalys
Karaktär
Arlandaområdet utgör det första och det 
sista visuella intrycket den utländske rese-
nären får av Sverige, eller det den inhemske 
resenären får av huvudstadsregionen och 
Arlanda fl ygplats är den helt dominerande 
målpunkten inom utredningsområdet. Om-
rådet karaktäriseras av storskaliga drag och 
tydliga konstraster med sammantaget stor 
unicitet vid både en nationell och en interna-
tionell jämförelse. 

Upplevelsen av Arlandaområdet konstitueras 
och karaktäriseras av:
• ett storskaligt uppländskt landskap (stads-
 bygd–kulturlandskap –naturlandskap)
• utsida/insida (både som bebyggelse och  
 som grönska)

• kontraster
• stora landskapsrum
• tydliga stråk (dalgångar–vägkorridorer)
• storskaliga landskapselement (motorväg– 
 landningsbanor–terminal-/landsidebebyg 
 gelse–kraftledningar–etc)
• aktivitet

• rörelse 
• skog och grönska

Till detta bör fogas att upplevelsen av Arlan-
daområdet till mycket stor del är beroende 
av rörelsen längs de huvudsakliga kommuni-
kationsstråken (E4, E4.65, 263 och 905).

I dagsläget är dock ovanstående karaktäristik 
inte – i samtliga delaspekter – helt tillvarata-
gen eller visuellt tillgänglig.

Övergripande karaktärsanalys.
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Landskapsbild
Arlandaområdets landskapsbild präglas helt 
av fyra storskaliga landskapselement; det 
öppna kulturlandskapet – skogen – vägkorri-
dorerna (E4, E4.65) – Arlanda fl ygplats.
Sprickdalsmorfologin ger landskapet i och 
kring Arlandaområdet dess överordnade 
struktur och landskapsbilden kännetecknas av 
de storskaliga kontrasterna mellan öppet och 
slutet. Höjdskillnaderna i området är måttliga. 
Området öster om E4, inklusive Arlanda 
fl ygplats, ligger huvudsakligen omslutet 

av ett skogsdominerat landskap. Flygplats-
områdets påtagligaste landmärke utgörs av 
fl ygledartornet. Genom de åkerholmar och 
lövträdsridåer som fi nns väster om Arlanda 
är detta dock synligt utifrån endast längs 
korta sträckor av väg E4 eller 905.

Området väster om E4 omges i sin tur till 
största delen av ett vidsträckt och öppet kul-
turlandskap där de medeltida kyrkorna vid 
Husby–Ärlinghundra och Odensala i norr 
och Norrsunda i söder utgör karaktäristiska 
landmärken med stort symbolvärde. 

Landskapsbild.
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I det öppna landskapet uppstår långa och 
vidsträckta utblickar i olika riktningar. 
Märsta tätort på sina höjder i väster och 
Bristaskogen i söder utgör distinkta väggar i 
stråket längs Märstaån från Arlanda via Ste-
ningedalen och ut mot Mälaren. Även sen-
tida stråk i landskapet i form av väg E4 och 
E4.65 har stor visuell och orienterande bety-
delse och kring Arlanda fl ygplats har succes-
sivt ett magnifi kt landskapsrum utvecklats.
Kraftledningar utgör ett påtagligt visuellt 
inslag i miljön men landskapets storskalig-
het gör att dessa inte dominerar eller bryter 
sönder visuella samband i någon väsentlig 
omfattning.

Viktiga stråk och platser/punkter
Södra entrén
Vid infarten mot Märsta och Arlandaom-
rådet söderifrån utgör Eurostopbyggnaden 
ett tydligt landmärke mot E4. Avfarten, och 
därmed även entrén till Arlandaområdet i sin 
helhet, signaleras dock dåligt då den ligger 
i kurva. Själva infarten till Märsta och Ar-
landastad längs väg 263 går i gränsen mellan 
bebyggelsen – med skogsklädda höjder som 
bakgrund, och ett öppet landskapsrum med 
vackra utblickar (delvis upptagen av en 
golfbana).
Norra entrén
Infarten mot Arlandaområdet och Märsta 
längs E4 norrifrån (vid Måby) har inte sam-
ma uppbyggnad som den södra. Den domi-
nerande visuella riktningen från E4 är mot 
sydväst och Märsta tätort. Den saknar mer 
eller mindre landmärken helt och avfarts-
ramper kommer hastigt på. På motsvarande 
sätt som väg 263, löper väg 905 och infarten 
mot Märsta i gränsen mellan öppet och slutet 
längs Arlandastads norra kant, med vida och 
vackra utblickar norrut.
E4/Arlanda trafi kplats
Även om den huvudsakliga trafi ken längs E4 
viker av mot Arlanda är E4 genom området det 
primära stråket i det nationella vägnätet. Att E4 
passerar genom området för Sveriges interna-
tionella storfl ygplats är idag knappast märkbart. 
Dessutom utgör Arlanda trafi kplats en formlös 
och oöverblickbar knutpunkt som för den ova-
ne trafi kanten kan leda till viss förvirring.
E4.65
Arlanda fl ygplats utgör idag en av regionens 

och nationens viktigaste målpunkter. För den 
avresande fl ygresenären är E4.65 entréinfart 
till fl ygplatsen och i förlängningen porten 
mot världen. För den anländande resenären 
utgör E4.65 på motsvarande sätt mötet med 
Sverige och huvudstadsregionen. Idag har 
vägen karaktären av en korridor inramad av 
skog, med avbrott för öppna markytor av oli-
ka slag. Norr om Nybyggets trafi kplats bör-
jar Arlandas bebyggelse att bli synlig men 
den optiska ledningen i vägrummets kurva in 
mot Arlanda är svag och det egentliga mötet 
med fl ygplatsen sker först när man kan se 
taxibanebroarna och fl ygledartornet. 

Arlanda fl ygplats
Inom fl ygplatsområdet råder en storskalighet 
både vad gäller bebyggelse och rumslighet. 
Landnings- och taxibanor tillsammans med 
alla uppställningsplatser är ytkrävande. 
Samtidigt fi nns inom fl ygplatsområdet res-
triktioner mot högre vegetation. Detta har 
lett till att ett magnifi kt landskapsrum har 
utvecklats, där de yttre väggarna utgörs av 
omgivande skogsområden och anslutande 
höjdryggar (resterna av Stockholmsåsen) 
och de inre av terminalernas och den övriga 
fl ygplatsbebyggelsens fasader. Sammantaget 
leder detta till ett väl defi nierat landskaps-
rum och en visuellt tilltalande miljö, där 
taxibanor/-broar utgör distinkta gränser mel-
lan det inre terminalområdet och de övriga 
delarna av fl ygplatsen. Flygledartornet är 
det helt dominerande landmärket såväl inom 
terminalområdet som utanför fl ygplatsen.

Märsta centrum/Märstaåns dalgång: 
Den trånga dalgången mellan Märsta och 
Arlandastad utgör ett kommunikationsstråk 
med historisk betydelse, i det förfl utna en del 
av Mälarens sjösystem och gammal vikinga-
farled. Järnvägen, som skär rakt igenom strå-
ket i dess trängsta passage, utgör en mycket 
stor visuell och fysisk barriär.

Kulturmiljö
Det vidsträckta och fl acka jordbruksland-
skapet i anslutning till Arlanda fl ygplats och 
Arlandastad innehåller fl era miljöer av stort 
kulturhistoriskt värde. Utredningsområdet 
berör två riksintresseområden för kulturmin-
nesvård och angränsar mot ytterligare ett 
riksintresseområde samt ett kulturmiljöom-
råde av regionalt intresse. 
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I kulturminnesvårdsprogram för Sigtuna 
kommun redovisas särskilt skyddsvärda 
kulturmiljöer, vilka defi nieras som kulturhis-
toriska helhetsmiljöer respektive närmiljöer. 
Närmiljöerna utgör helhetsmiljöernas mest 
värdefulla delar och överensstämmer i stort 
med riksintresseområdena. Utöver nämnda 
värdefulla områden fi nns ett antal intressanta 
bebyggelsegrupper utanför närmiljöerna. 

Riksintresse
Närområdet Husby–Ärlinghundra, som är av 
riksintresse för kulturminnesvården, ligger 
centralt i förhållande till utredningsområdet 
och utgör ett öppet kulturlandskap mellan de 
tre tyngdpunkterna Märsta, Arlandastad och 
Arlanda fl ygplats. Restriktioner mot bebyg-
gelse inom fl ygbullerstört område har sedan 
1950-talet i princip fungerat konserverande 
på kulturlandskapet närmast fl ygplatsen. 
Den uppodlade slättbygd som breder ut sig 
mellan de medeltida kyrkorna vid Odensala 
och Husby–Ärlinghundra har bevarade ka-
raktärsdrag från 1800-talets senare hälft vad 
gäller såväl bebyggelse, enskilda byggnader, 
gårds- och bystrukturer som landskapets 
uppodlingsgrad. Mellan byarna och gårdarna 
löper ett vägnät av äldre karaktär och vars 
sträckning kan härledas till 1700-talet och 
1800-talet. 
Norr om fl ygplatsen fi nns ytterligare ett 
riksintresseområde för kulturminnesvår-
den, Vidbo. Närmast fl ygplatsen utgörs 
den värdefulla kulturmiljön av den gamla 
landsvägen mellan Husby–Långhundra och 
Norrsunda (påverkad av utbyggnaden av 
tredje banan) samt en välbevarad mindre 
herrgård från 1700-talets senare hälft omgi-

ven av ett välbevarat kulturlandskap. Söder 
om Arlandastad går gränsen för riksintres-
seområdet Steninge med Steninge slott. Ett 
välbevarat åsparti inom utredningsområdet 
omfattas även det av riksintresset. 
I samband med utbyggnaden av tredje banan 
kom några enskilda byggnader av kultur-
historiskt värde att i praktiken inkorporeras 
i fl ygplatsens nya struktur. Det regionalt 
intressanta närområdet berördes inte av ut-
byggnaderna. 
Arlandastad angränsar i söder mot ett vack-
ert öppet åkerlandskap kring Norrsunda 
medeltida kyrka (helhetsmiljö enligt Kul-
turmiljöprogrammet), där spridda enskilda 
gårdar bidrar till värdet. Idag nyttjas delar av 
den forna åkermarken som golfbana. 

Fornlämningar – Arkeologiska utgrävningar
Landskapet kring Arlanda innehåller stora 
områden med lång kulturpåverkan. Bland 
annat fi nns ett stort antal fornlämningar från 
brons- och järnålder samt gårdar och etable-
ringar som härrör från medeltid och framåt. 
Någon heltäckande bild över förekomsten av 
fornlämningar inom utredningsområdet fi nns 
inte. Arkeologiska utredningar och under-
sökningar har gjorts för specifi ka projekt och 
således fi nns det ”vita fl äckar” inom utred-
ningsområdet. Inför framtida utbyggnad i 
enlighet med FÖP Arlandaområdet krävs 
kompletterande arkeologiska utredningar för 
de områden som inte omfattas av tidigare 
utredningar. 

En arkeologisk utredning gjordes i samband 
med utbyggnaden av fl ygplatsområdet och 
den tredje landningsbanan. Därefter gjor-

Kulturlandskapet i norr är av mycket stor betydelse för landskapsbilden och alltmer även för Märstabornas rekreation och friluftsliv.
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Kulturmiljö.
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des även ett antal förundersökningar samt 
utgrävningar av fornminnen inom fl ygplats-
området. Arkeologiska utredningar har även 
genomförts inför den planerade utbyggnaden 
av Arlandastad (fjärde stadsdelen), inför 
utbyggnaden av Arlandastads golfbana och 
inför utbyggnaden av en reningsanläggning 
i anslutning till första landningsbanan. Inför 
utbyggnaden av Arlandabanan genomfördes 
en arkeologisk utredning inom en smal korri-
dor i södra delen av området. Enskilda objekt 
har därefter förundersökts och undersökts. 

Naturmiljö
Arlandaområdet har under de senaste 50 
åren förvandlats från en småbruten jord- och 
skogsbruksbygd till en högteknologisk trans-
portbas för Stockholm och övriga Sverige.

I ett område med ständiga och stora föränd-
ringar i markanvändning ändras också förut-
sättningarna för de biologiska faktorer och 
de naturvärden som fi nns där. Inom Arlanda-
området har den kraftiga exploateringen lett 
till att många naturvärden numera är borta 
eller kraftigt försämrade. Områdets tidigare 
sammanhängande skogar är avskurna av 
motorvägar eller av fl ygplatsens infrastruk-
tur. Stora delar av kulturmarken är lämnad 
och är sedan många år igenväxande. Djur 
och växter tillhörande skogen eller kultur-
landskapet trängs ut samtidigt som en annan 
anpassad fl ora och fauna tar sin plats. 
Naturvärden inom FÖP-området
Området är inventerat och klassifi cerat 1984 
genom kommunens naturinventering. Inom 
FÖP-området fi nns endast ett klassifi cerat 
objekt (nr16) kvar. Det är en rest av Stock-
holmsåsen, som 1984 klassifi cerades som ett 

område med högt naturvärde. Övriga inven-
terade naturobjekt inom FÖP-området är se-
dan 1984 exploaterade eller så påverkade av 
skogsbruk att de har ett lågt värde eller inte 
längre innehar något specifi kt naturvärde.
Inom FÖP-området redovisas två naturvär-
desområden samt en nyckelbiotop enligt 
Skogsvårdstyrelsens nyckelbiotopsinvente-
ring 9812. Inventeringen omfattar bara pri-
vat mark. Ytterligare oregistrerade områden 
kan därför fi nnas.
I Länsstyrelsens ”Våtmarksinventering i 
Stockholms län” – 96 redovisas tre våtmar-
ker. Dessa bedöms vara av klass 4, dvs lågt 
naturvärde.
Delar av FÖP-området ligger inom Stock-
holms gröna kilar. Södra delen ingår i Rösjö- 
kilen och västra delen är en del av Järvakilen. 
(1:2004 och 2:2004 – Stockholmsregionens 
gröna kilar- Trafi k och regionplanekontoret) 
I FÖP-områdets sydvästra del fi nns ett mindre 
skogsparti som idag är ett utredningsområde 
för bildande av naturreservat för friluftslivet.

Naturvärden i anslutning till FÖP-området
I söder gränsar FÖP-området till Fysingens 
naturreservat. Länstyrelsen har föreslagit att 
Fysingen i sin helhet ska avsättas som natur-
reservat.
FÖP-områdets sydvästra del gränsar mot 
Bristaskogarna och Steningedalen vilken är 
föreslagen som utredningsområde för natur-
reservat.
I norr gränsar FÖP-området mot Horssjöom-
rådet och Lagga naturreservat. Skogsområ-
det förutom reservatet är starkt påverkat av 

En av områdets nyckelbiotoper ligger i skogsbrynet mot väg 905.
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skogsbruk och bör inventeras och därmed 
omklassifi ceras.
Söder om fl ygplatsen ligger delar kvar av den 
tidigare sk Järnbergsskogen. Området är starkt 
påverkat av skogsbruk och markarbeten. Om-
rådet bör inventeras och omklassifi ceras.
Fauna
Djurlivet inom FÖP-området är representa-
tivt för landskapet. Inventeringar är inte ut-
förda sedan 1984. Tidigare värdefulla objekt 
inom FÖP-området är idag sönderstyckade 
eller kalhuggna ex Järnbergsskogen och 
Järnbergsmossen. Mindre ytor/restbiotoper i 

området kan hysa stora värden och bör där-
för inventeras.
Angränsande naturområden med höga eller 
högsta naturvärden är i första hand några 
mindre våtområden samt sjöarna Fysingen, 
Horssjön och Sigridholmssjön. Fysingen räk-
nas som en av Upplands fi naste fågelsjöar.
Fauna och fl oravärden i och i anslutning till 
FÖP-området ska skyddas och tas tillvara 
som tillgångar i en framtida utveckling av 
Arlandaområdet. Områden som exploateras 
bör kompenseras genom naturvårdsinriktat 
skogsbruk och bedrivas på den kvarvarande 
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Inom området möts vitt skilda naturtyper, från våtmarksbiotoper till hällmarkstallskog.

Rekreation och friluftsliv.
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skogsmarken. Kulturmark kan hållas öppen 
genom olika stimulans till kvarvarande djur-
hållare och lantbrukare där den kultiverade 
marken blir Arlandas utsida.
En naturvärdesbedömning ska utföras för 
samtliga exploateringsområden inom FÖP-
området inför kommande detaljplanearbete. 

Rekreation & friluftsliv
Arlandaområdet ligger som nämnts ovan 
inom kommunens största sammanhängande 
skogsområde. Rekreationsvärdet begrän-
sas dock av störningar från fl ygbuller och 
luftföroreningar av fl ygtrafi ken och av att 
naturområdena åtskiljs från Märsta tätort av 
barriärerna E4, E4.65, Arlandabanan och 
Ostkustbanan. Enligt kommunens Översikts-
plan 2002 utgör ett större skogsparti norr 
om fl ygplatsen natur av särskilt intresse för 
friluftslivet.  
I översiktsplanen redovisar kommunen att 
ett brett stråk längs Märstaåns dalgång är 
av särskilt intresse för friluftsliv och när-
rekreation i anslutning till Märsta. Stråket 
sträcker sig från det kulturhistoriskt intres-
santa odlingslandskapet mot norr ned genom 
Steningedalen mot Steningeviken och om-
fattar även Sköndalsskogen. En idrottshall, 
Pinnbackshallen, är förlagd i parkområdet 
i stråkets centrala del vid Märsta centrum. 
I Sköndalsskogen på andra sidan järnvägen 
fi nns även motionsslingor anlagda. 
Märsta är i förhållande till övriga tätorter i 
kommunen sämre försörjd med närströvom-
råden. I kommunens översiktsplan anges att 
det fi nns ett behov av att skapa passager över 
järnvägen för att göra grönområden öster 
och söder om tätorten mer lättillgängliga.

Från Märsta tätort utgår ett regionalt gång- 
och cykelstråk mot Arlanda fl ygplats. Cykel-
vägen mot fl ygplatsen går parallellt med väg 
905 mot Benstocken. En gång- och cykelväg 
inom fl ygplatsen förbinder Benstocken med 
det inre terminalområdet och vidare mot 
Halmsjön. Sköndalsskogen förbinds med 
Märsta tätort med en cykelväg som går på 
bro över järnvägen söder om idrottshallen. 
Ett väl frekventerat separat gång- och cykel-
stråk fi nns mellan centrala Märsta och Ar-
landastad. I kommunens översiktplan anges 
också att en regional cykelväg bör anordnas 
på sträckan Märsta–Rosersberg.
Skogsområdet i norra delen av Arlandastad 
är lättillgängligt och relativt ostört från bul-
ler. Från de högre delarna (längs kraftled-
ningsgatorna) erbjuds vackra utblickar över 
det öppna kulturlandskapet. I och med att 
området byggs ut kommer arealen och där-
med rekreationsvärdet att minska. 

Det kulturhistoriskt intressanta odlingsland-
skapet mellan fl ygplatsen och tätorten är 
idag en allt mer utnyttjad tillgång för rekrea-
tion. Det ålderdomliga vägnätet av mindre 
vägar som leder mellan olika gårdsbild-
ningar är lågt trafi kerat och lämpar sig därför 
för cykeltrafi k. En utveckling av Märstaåns 
närområde inom FÖP-området har påbörjats 
av Sigtuna kommen vilket innebär att re-
kreationsvärdet kommer att öka ytterligare. 
E4 utgör emellertid en kraftig barriär och all 
cykeltrafi k österut måste kanaliseras genom 
planskilda korsningar. 

Sköndalsskogen fi nns beskriven i rapporten 
”Märsta Sköndal - Beskrivning av naturvärden 
för biologisk mångfald samt för rekreation”.
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Slutsatser och mål
Av föregående analys framträder en bild där 
vissa frågor i den kommande utvecklingen 
av Arlandaområdet framstår som viktigare 
än andra för att forma en god struktur, en 
god tillgänglighet (alla trafi kslag) och ett 
gestaltningsuttryck av hög kvalitet. 

Utöver att det generellt bör gälla att värde-
full naturmiljö inom Arlandaområdet tas till-
vara och att bästa tänkbara kopplingar mot 
angränsande naturmiljö och kulturlandskap 
eftersträvas, bör nedanstående sammanfat-
tande riktlinjer vara vägledande för arbetet. 

Karaktär
För att en framtida utveckling av Arlanda-
området ska leda till en överordnad unik 
identitet och karaktär som inrymmer höga 
kvaliteter bör utvecklingsarbetet fokusera på 
att tillvarata, lyfta fram och utveckla områ-
dets redan existerande specifi ka resurser och 
förutsättningar. Med en sådan utgångspunkt 
har även utvecklingen goda förutsättningar 
att kunna genomföras på ett resurssnålt sätt.

Arlandaområdet bör i framtiden känneteck-
nas av:

• sin storskaliga landskapssituation och struktur

• tydliga in- och utsidor (bebyggelse och grönska)

• unika kontraster (bebyggelse och grönska)

• tydliga landskapsrum/-stråk

• rörelsen som en viktig del av upplevel-
sen, genom:

 -  tydlig hierarki i stråk och rörelrikt- 
 ningar, noder och målpunkter

 -  väldefi nierade sekvenser av landskap/ 
 bebyggelse – start – kulmination   
 – avmattning 

 -  väldefi nierad, ”hastighetsrelaterad”  
 bebyggelseskala (glest-tätt = snabbt- 
 långsamt) 

• aktivitet – men området bör vid varje en- 
 skild tidpunkt framstå så ”helt” som möj- 
 ligt genom:

 - tydliga utbyggnadsriktningar, dvs.  
  möjlighet att upprätta etappvisa 
  ”slutresultat”

• grönska som en viktig del av upplevel- 
 sen, genom:

 - hög kvalitet på befi ntlig och ny vege- 
  tation

• medveten hantering av dag- och natt-
 aspekter, genom:

 - hög kvalitet på ljussättning och belysning

Landskapsbild
Den överordnade landskapsbilden kan bara 
påverkas marginellt av en framtida utveck-
lingen av Arlandaområdet. Andra föränd-
ringar i omlandet (exempelvis nya vägdrag-
ningar eller en igenväxning av det öppna 
odlingslandskapet) kan få betydligt större 
effekt på de stora landskapsdragen. Däremot 
fi nns ett antal interna samband, dvs. lokala 
aspekter på landskapsbilden, som är av stor 
betydelse för upplevelsen av området och 
som därför måste hanteras specifi kt.

Dessa inbegriper åtgärder inom följande del-
områden:

Södra entrén
Vid infarten mot Märsta och Arlandaom-
rådet söderifrån utgör Eurostopbyggnaden 
ett tydligt landmärke mot E4. Avfarten, och 
därmed även entrén till Arlandaområdet i sin 
helhet, signaleras dock dåligt då den ligger i 
kurva. Åtgärder som kan leda till att ett tyd-
ligare entrémotiv och att bättre optisk led-
ning erhålls bör därför studeras. Eftersom ny 
bebyggelse inte är möjlig i denna södra spets 
av utredningsområdet måsta andra åtgärder 
i landskapet studeras för att åstadkomma 
detta.

Norra entrén
Infarten mot Arlandaområdet och Märsta 
längs E4 norrifrån vid Måby skiljer sig 
markant från den södra. Någon bebyggelse 
som annonserar närheten till fl ygplatsen och 
Arlandaområdet kan inte skönjas och någon 
form av landmärken som sätter punkten på 
kartan saknas mer eller mindre helt. Den 
dominerande visuella riktningen från E4 är 
mot Märsta tätort i sydväst, dvs. den viker 
av från E4:ans riktning. Åtgärder bör där-
för studeras som leder till en bättre visuell 
balans och optisk ledning i detta avsnitt. Ny 
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bebyggelse som kan teckna sig mot vägrum-
met bör prövas och någon form av landmär-
ke som betonar platsens funktion som vägval 
(trafi kplats) bör tillkomma. 

I detta avsnitt längs E4 bör även åtgärder 
studeras som leder till att Arlandas fl ygledar-
torn tecknar sig tydligare västerut, exempel-
vis i form av utglesningar i de vegetationsri-
dåer som fi nns mellan E4 och fl ygplatsen.

På motsvarande sätt som väg 263 löper väg 
905 och infarten mot Märsta i gränsen mel-
lan öppet och slutet längs Arlandastads norra 
kant, med vida och vackra utblickar norrut. 
Väg 905 väster om E4 bör även fortsätt-
ningsvis utgöra gränsen mellan Arlandaom-

rådet och det angränsande kulturlanskapet. 
Det kan leda till direkt förödande konse-
kvenser för landskapsbilden med ny bebyg-
gelse norr om väg 905.

E4/Arlanda trafi kplats
Att E4 passerar genom området för Sveriges 
internationella storfl ygplats är idag knap-
past märkbart. Åtgärder bör därför studeras 
som leder till att omgivande verksamhet kan 
teckna sig mot vägrummet på ett attraktivt 
sätt, tillbakadraget för att skapa ett ”lugnt” 
vägrum men ändå väl synligt. 

Arlanda trafi kplats utgör i sig en formlös och 
oöverblickbar knutpunkt, som med alla sina 
rampriktningar och vägval kan leda till viss 

Arlandaområdets tänkbara framtida karaktärsdrag.
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förvirring för den ovane trafi kanten. Platsen 
kan metaforiskt beskrivas som Arlandaområ-
dets ”svarta hål”, dvs. mycket koncentrerad 
energi men helt osynlig. Åtgärder som leder 
till att denna plats kan bli ”synlig” och alla 
vägriktningar åt alla håll bli tydligare bör 
därför studeras. 

E4.65
Arlanda fl ygplats utgör idag en av regionens 
och nationens viktigaste målpunkter och 
vägrummet längs E4.65 kan bildligt talat ses 
som Arlandas landskapliga vestibul. Idag går 
vägen i en korridor inramad av trädvegeta-

En resa in mot Arlanda.
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tion med avbrott för öppna markytor. Norr 
om Nybyggets trafi kplats börjar Arlandas 
bebyggelse att bli synlig men den optiska 
ledningen i vägrummets kurva in mot Ar-
landa är svag och det egentliga mötet med 
fl ygplatsen sker först när man ska se taxi-
broarna och fl ygledartornet. 

Med utgångspunkt från ovanstående ”karak-
tärsmål” bör åtgärder studeras som leder till 
att kontrasterna längs vägen blir tydligare 
och gestaltningsmässigt väl bearbetade. 
Stråket bör signalera det unikt nordiska, dvs. 
både den välvårdade skogen/marken och en 
samtida högtstående byggnadskonst. Stråket 
bör också gestaltas så att en successiv ned-
trappning av hastighetsupplevelsen längs 
vägen in mot Arlanda uppstår och att den op-
tiska ledningen i samma riktning förbättras.

Arlanda fl ygplats
Inom fl ygplatsområdet fi nns redan fram-
tagna planer för områdets utveckling varför 
särskilda riktlinjer för detta område inte be-
höver preciseras i detta arbete. 

Dock bör konstateras att det storslagna land-
skapsrum som uppstått och som beskrivs 
ovan kan utvecklas ytterligare. Detta bör 
ske främst i form av utveckling och vård av 
”fl ygplatsrummets” yttre väggar (vegeta-
tionen), men även av de inre väggarna vid 
tillkomst av nya bebyggelsefasader, dvs. en 
renodling och utveckling av de kontraster 
mellan grönska och bebyggelse som ovan-
stående ”karaktärsmål” beskriver. 

Generellt bör gälla (även i utvecklingen av 
andra delområden) att fl ygledartornet – som 
är fl ygplatsens dominerande landmärke såväl 
inom terminalområdet som utanför fl ygplat-
sen – lyfts fram.

Märsta centrum/Märstaåns dalgång 
Den trånga passagen mellan Märsta och Ar-
landastad bör utvecklas – och få ett innehåll 
– på ett sådant sätt att den visuella kopp-
lingen mellan respektive del av tätorten blir 
naturlig och självklar (och utan att stråket 
längs ån täpps igen) så att den barriär som 
järnvägen utgör reduceras i så stor utsträck-
ning som det är möjligt.

Grönstruktur
Den framtida utformningen av grönstruk-
turen inom Arlandaområdet är enligt ovan-
stående karaktärsmål lika betydelsefull som 
den framtida bebyggelseutformningen. Det 
övergripande målet är ett välbalanserat och 
väl gestaltat möte mellan grönska och bebyg-
gelse så att ett karaktärsstarkt yttre visuellt 
uttryck kan uppstå. Samtidigt som bebyg-
gelsen får en struktur där respektive bebyg-
gelseområde ges en tydlig indelning och grön 
inramning uppstår höga ”invändiga” kvalite-
ter med goda kopplingar mot den omgivande 
grönstrukturen inom varje enskilt delområde. 

Grönstrukturen inom Arlandaområdet utgörs 
av ett sammanhängande nät av sparade en-
klaver av skog och naturmark (inklusive mer 
eller mindre otillgängliga ytor mellan vägar 
och spår) samt anlagda gröna stråk och parky-
tor som arealmässigt utgör en nästan lika stor 
del som bebyggelseområdena. Några större 
ursparade delar av särskilt värdefull natur-
mark (eller f.d. odlingsmark) i anslutning till 
kvartersmarken bildar stomme i den gröna 
strukturen. De sparade naturmarksdelarna 
utgör tydliga element i landskapsbilden som 
ger karaktär åt Arlandaområdet och som utgör 
viktiga närpromenadområden för dem som 
verkar inom området. Om enskilda objekt 
med särskilt naturvärde, utöver redovisade 
nyckelbiotop, identifi eras under det fortlöpan-
de arbetet eftersträvas att dessa kan inordnas i 
strukturen.

Grönstrukturen har en välexponerad utsida 
mot de ”externa” stråken, E4 och E4.65, och 
en intimare insida mot de ”interna” stråk 
som sammanbinder de olika delområdena 
inom Arlandaområdet. De interna stråk som 
sammanbinder Märsta med Arlandastad och 
fl ygplatsen utgör primära och samlande stråk 
i den gröna strukturen. Från dessa stråk ut-
går sekundära stråk (som i ett par fall korsar 
omgivande barriärer) ut mot det omgivande 
landskapet. Gång- och cykelvägar följer i 
huvudsak de interna stråken. 

De primära interna stråken i grönstrukturen 
samordnas huvudsakligen med Arlandaom-
rådets primära interna gatustruktur, där 
gatu-, park- och torgrum samordnas och ge-
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staltas för att förstärka identitet och attrakti-
vitet för både arbetande och besökande både 
inom respektive delområde såväl som för 
Arlandaområdets interiör i sin helhet.

Arlandastad väster om E4 har genom det kor-
ta avståndet och avsaknaden av stora barriärer 
goda förutsättningar att bli väl integrerad med 
Märsta tätort. Området har en förhållandevis 
koncentrerad bebyggelse som till stora delar 
redan är utbyggd och naturområden väster om 

E4 kan relativt enkelt inordnas i tätortens grö-
na struktur. Arlandastad öster om E4 och om-
råden kring fl ygplatsen utgör genom vägbar-
riärerna en mera avskild del varför kopplingar 
som överbryggar dessa bör beaktas särskilt i 
kommande utvecklingsarbete.

Grönstruktur.
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Bebyggelsestruktur
Arlanda i Sigtuna kommun är idag ett av de 
mest intensiva och expansiva utvecklings-
områdena i vårt land. Området har en stor 
potential att fortsätta utvecklas gynnsamt. 
Tongivande aktörer som LFV, Sigtuna kom-
mun och Arlandastad har som mål att Ar-
landaområdet utvecklas till en stadsdel med 
hög status och med en egen identitet. Plan-
strukturen syftar till att blicka in i framtiden. 
Goda möjligheter att tillvarata inneboende 
kvaliteter som natur, topografi  och infra-
struktur skapar förutsättningar för en medve-
ten utbyggnad av stadsdelen.

FÖP Arlandaområdet visar på tydliga vil-
jeinriktningar för att få verksamheterna på 
rätt plats. Samspel mellan bebyggelse och 
grönska/grönstruktur och högt ställda krav 
på arkitekturen är mål som är självklara. 
Ett attraktivt och välfungerande område får 
automatiskt sin status höjd och utvecklingen 
attraherar nya aktörer och etableringar. Flyg-
platsanknutna verksamheter ökar successivt 
och blir tongivande och karaktärsbildande 
för området – de skapar en identitet och 
renommé. FÖP-området, med läget mellan 
Stockholm och Uppsala och med hela Mä-
lardalsregionen som upptagningsområde, har 
därigenom alla förutsättningar för en positiv 
framtida utveckling. 

Övergripande mål för gestaltning
• eftersträva en gestaltning av miljön som 

bidrar till en positiv upplevelse av områ-

det för alla de människor som kommer i 
kontakt med området: arbetande/anställda 
i företag och organisationer, kunder, 
besökare, fl ygpassagerare och förbipas-
serande m fl ,

• eftersträva en tydlig, ordnad och fattbar 
struktur av vägar, byggnader och land-
skapsåtgärder som bidrar till en förståelse 
för bakomliggande intentioner samt till 
en god orienterbarhet för alla typer av 
förfl yttningar till och från samt inom om-
rådet,

• gestalta områdets alla element både i den 
stora och lilla skalan i samklang med 
ekologiska mål och på ett sådant sätt att 
långtgående miljöambitioner kommer till 
tydliga och spännande uttryck i utform-
ning av bebyggelse, grönytor och trafi k-
anläggningar.

Mötet mellan stadsdelen och kulturlandskapet
Tydliga fronter mot E4 och huvudinfarter 
till fl ygplatsen och Arlandastad, strävan är 
att skapa ett område som annonseras tydligt 
med landmärken när man närmar sig stads-
delen. Miljön inne i området ska vara dy-
namisk och visa högteknologiskt kunnande 
samtidigt som den värnar om landskaps-
element. Dag- och nattaspekterna hanteras 
medvetet genom fasad- och vägbelysning. 
Tydliga gränser eftersträvas mellan bebyg-
gelsen och det omgivande kulturlandskapet. 
En övergångszon mellan kvartersmarken och 
den vidsträckta jordbruksmarken kan gestal-

Den gröna strukturen defi nierar den framtida bebyggelseutvecklingen.
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tas i form av glesa trädrader mellan vilka 
bebyggelsen och bakomliggande skogsridåer 
och höjder skymtar. Bebyggelse i anslutning 
till skogspartier utformas så att volymerna 
inpassas i terrängen på ett varsamt sätt och 
sly röjs undan så att skogsridåer avtecknar 
sig mot bebyggelsen på ett successivt sätt 
(”high tech i granskogen”). 

Stadens gatu- och vistelserum
När man kommer in i stadsdelens olika kvar-
ter ska man mötas av tydliga gaturum med 
omsorgsfull avgränsning och behandling av 
trafi k- och vägytor, gång- och cykelstråk, 
förgårdsmark och bebyggelsefronter. Perso-
nalintensiva funktioner som kontor, institu-
tioner m. m. orienteras med sina entréer mot 
gatornas gång- och cykelstråk så att det upp-
står liv och rörelse. Byggnaderna får också 
tillsammans med gröna alléer och plante-
ringar en rumsbildande effekt. I vissa kvarter 
där tjänste- och FoU-verksamhet dominerar 
kan också särskilda så kallade kreativa stråk 
utformas – med eller utan överglasning 
– som renodlade gång- och cykelstråk invid 
entréer. De kreativa gatorna kan bli levande 
”mänskliga pulsådror”. Inom fl ygplatsen 
fi nns stora öppna ytor med stora byggnader. 
Gestaltningen fungerar som ett kitt som kny-
ter ihop delarna.

Kollektivstråket/det inre gaturummet/det 
yttre gaturummet – groventrén: Byggnader 
ska vända sina groventréer, lastintag och 
ekonomiutrymmen mot det yttre kvarters-
rummet. Här ska fi nnas parkeringsgårdar, 
lastgårdar och angöringsgårdar. All lastning 
som kräver tunga transporter ska ske från 
sidogatorna, så att bebyggelsen kan hållas 
samman längs stadsgatorna. Stor omsorg 
läggs på utformning av lastkajer, skärmtak, 
containerplatser m. m.

Byggnader som del i helheten – stadsdelens 
möblering
Byggnadsutformning: Enkla volymer, mo-
dern form, ljust, glas…
Stadsdelens möblering samordnas till en en-
hetlig stil. Skyltar, belysning, kanter, mark-
material, sittplatser och bänkar samverkar 
till en smakfull helhet. 
Symbolladdade element såsom konstverk 
bidrar till att förstärka platsens identitet. 
Takens karaktär är viktig att styra för att 
uppnå rätt helhetskaraktär. 
Med en medveten ljussättning/belysning kan 
platsen iscensättas efter mörkrets inbrott och 
ge en upplevelse som skiljer sig från tätare 
stadsmiljöer där många ljuskällor både mot-
verkar och samverkar med varandra.

T. v: Gasklocka Oberhausen, t. h: Industribyggnad, Lüdenscheid, Tyskland.
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ATCC-byggnad Arlanda fl ygplats, 
exempel på samspel mellan byggnad 
och natur. 

Höger och vänster: Nordport 
Arlanda/Måby. Strategiskt placerad 
solitär målpunkt – exempelvis hotell 
som annonserar att besökaren 
närmar sig en internationell 
fl ygplats. Enkla, moderna 
industribyggnader med effektfulla 
fasaduttryck såväl dag som natt.
T. h: Industribyggnad, Lüdenscheid, 
Tyskland
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Nedan: Huvudaxeln mellan Arlandastad och fl ygplatsen. 

Yttre formelement kan bidra till 
att skapa medvetet tydliga rum. 
Rum, byggnader och landskap 
formas omsorgsfullt efter 
gestaltningsprinciperna för området. 
Servicestation FINA, Houten, 
Holland.

Nedan: Modern gestaltning som knyter samman funktioner och bidrar till en tydlig och 
fattbar helhet. Bilder t. v: Parkeringshus vid Gardermoen fl ygplats i Norge. Parkeringshuset 

är inte omedelbart igenkännbart som parkeringshus. Bilder t. h: Business Incubator 
Cultivator, Helsinki Science Park (Arkkitehti 2001-2).
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Sammanfattning
Vid en analys av förutsättningarna för Arlan-
daområdets framtida landskaps- och bebyg-
gelsestruktur framträder ett antal överordnade 
utgångspunkter. För att uppnå de karaktärsmål 
som formuleras ovan bör ett framtida arbete 
fokusera på att utveckla följande förhållanden:

• Arlandaområdets storskaliga landskaps- 
 situation och infrastruktur

• Arlandaområdets tydliga stråk och   
 rörelseriktningar

• Arlandaområdets unika kontraster   
 (bebyggelse och grönska)

• Arlandaområdets tydliga in- och utsidor  
 (bebyggelse och grönska)

• Arlandaområdets otydliga entréer och  
 knutpunkter

Ovan: Representativ bebyggelse med levande fasad dygnet runt. 
Uleåborg fl ygplatsentré, kontor för CCC, Finland. 

Nedan: Landskapsarkitekturen blir mycket viktig för identitet och karaktär. Belysning, 
konstnärliga inslag, vägsträckningar, m. m. ska vara av hög klass.T. v: Landskapsteater, 

Sukeva, Finland 2001. T. h: Jäähuntu - Icy Veil, Turku, Finland 1999.
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Fördjupade platsstudier

Södra entrén (Åshusby – Norrsunda)
Eftersom ny bebyggelse inte är möjlig i 
denna del av utredningsområdet måsta land-
skapsarkitektoniska åtgärder genomföras för 
att ett tydligare entrémotiv och bättre optisk 
ledning ska uppstå.

Utgångspunkten i redovisat idéförslag är att 
betona vertikalitet i innerkurvan – genom att 
lyfta fram den vackra björkdunge som fi nns 

där – och horisontalitet i ytterkurvan – ge-
nom att tillföra en ny långsträckt ”struktur” 
som följer vägriktningen. Härigenom kan 
ett ”inre vägrum” avteckna sig på en kort 
sträcka, både som ett entrémotiv och som 
visuell ”körriktningsvisare”.

Med olika belysnings- och ljussättningseffekter 
kan detta nya uttryck bli tydligt även nattetid. 
Utformningen får inte störa fl ygverksamheten.

Södra entrén
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Arlanda trafi kplats (E4 – E4.65)
Med relativt sett enkla åtgärder kan denna 
plats bli mera ”synlig”, och alla vägriktning-
ar åt alla håll tydligare. 

Utgångspunkten i redovisat idéförslag är att 
lyfta fram trafi kplatsens yttre väggar och att 
tona ned trafi kplatsens visuellt distraherande 
interiör. På så sätt fi nns möjligheten att skapa 
ett välgörande och orienterbart landskapsrum. 

Genom att dessutom arbeta medvetet med 
olika belysnings- och ljussättningseffekter 
kan trafi kplatsen tillföras välgörande este-
tiska värden även nattetid.

Arlanda trafi kplats
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Norra entrén (Måby)
Genom utbyggnad av Arlandaområdet i 
denna del kommer ett bättre entrémotiv mer 
eller mindre att utvecklas automatiskt. Dock 
bör denna utbyggnad fokusera på att skapa 
bättre visuell balans och optisk ledning i 
detta avsnitt. 

Redovisat idéförslag innehåller en bebyg-
gelse som är orienterad vinkelrätt mot E4. 

Härigenom accentueras Arlandaområdets 
”tvärgående” utsträckning och en visuell 
uppbromsning uppstår. Bebyggelsen tecknar 
sina gavlar mot vägrummet i en varierad 
kontur vilket signalerar Arlandaområdets 
karaktär. Ett nytt landmärke sätter platsen 
mera defi nitivt på kartan och betonar plat-
sens funktion som vägval (trafi kplats).
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Måby

3 Planeringsförutsättningar och utgångspunkter
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E4.65 (Nybygget)
Redovisat idéförslag för utformningen av 
vägrummet längs E4.65 tar sin utgångspunkt 
i det karaktärsmål som betonar ett effektfullt 
möte mellan bebyggelse och grönska (kon-
trast) – att signalera det unikt nordiska, dvs. 
både den välvårdade skogen/marken och en 
samtida högtstående byggnadskonst..

Vägens norra sida utgörs av en ”välvårdad” 

vegetationskant och i bebyggelsen längs den 
södra framträder en svepande linjeföring i 
både djup- och höjdled med kontakter med 
bakomliggande grönska i rytmiska sekven-
ser. Mellan dessa yttre väggar uppstår ett 
parkrum – där vägen följer dess norra kant 
– som successivt kan få mer och mer bearbe-
tad form ju längre in mot Arlanda man kom-
mer och som därigenom successivt även mer 
och mer signalerar aktivitet och intensitet.
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Nybygget

3 Planeringsförutsättningar och utgångspunkter
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4 Planförslag

4.1  Planens huvuddrag 

Arlandaområdet utgör ett strategiskt läge 
mellan Stockholm och Uppsala med den 
internationella fl ygplatsen, exponeringen 
mot E4:an, väg 263 och väg 273 samt direkt 
kontakt med Märsta tätort. Läget är unikt i 
Sverige och har mycket goda förutsättningar 
för etableringar av företag inriktade mot lo-
gistik och företag med stort behov av goda 
kommunikationer ut i omvärlden. Behov 
fi nns även för kringfunktioner och service. 
Arlandaområdet utgör det första och det 
sista visuella intrycket den utländske rese-
nären får av Sverige, eller det den inhemske 
resenären får av huvudstadsregionen. Detta 
ställer särkilt höga krav på gestaltningen av 
området. En ändamålsenlig och tydlig fysisk 
struktur, som är fl exibel och ger möjligheter 
för en framtida bebyggelseutveckling, är 
därför viktig att åstadkomma. Denna för-
djupning av översiktsplanen syftar till detta 
och avser att ersätta planprogrammet i den 
fortsatta detaljplaneringen.

Planförslaget innebär att Arlanda fl ygplats, 
Arlandastad och Märsta tätort binds ihop 
i en sammanhängande struktur. Genom 
området går ett kollektivtrafi kstråk som i 
framtiden kan vara ett spårbundet system. 
Någon form av automatbana, exempelvis ett 
monorailsystem som klarar av transporterna 
både inom fl ygplatsområdet och mellan Ar-
landastad och fl ygplatsen, kan vara en tänk-
bar lösning. Kollektivtrafi kstråket utgör den 
interna pulsådern i området. 

Sköndalskogen utvecklas till ett naturreser-
vat i direktanslutning till Märsta centrum 
och Märsta station i sydligt läge, som blir en 
ny knutpunkt för kollektivtrafi ken. De nya 
bebyggelsekvarteren i Arlandastads västra 
del avgränsas till höjdpartierna ovan Skön-
dalskogen och får en tydlig visuell kontakt 
med Märsta centrum. Trygghet och kultive-
rad naturmark karaktäriserar Sköndalsko-
gens naturreservat, som vänder sig till den 
breda allmänheten som söker närrekreation i 
anslutning till tätortens urbana miljö. Bebyg-
gelsen vid entrén till Märsta utefter väg 263 
ska utgöra en tydlig gräns och vägg mot an-
gränsande landsbygd och kulturlandskap.

Vid entréerna till Arlandaområdet och längs 
huvudleden E4.65 in till fl ygplatsen blir 
bebyggelsen tät och exponerad med tydliga 
landmärken och väl gestaltade bebyggelse-
stråk. Hög arkitektonisk klass som ger eko ut 
i omvärlden och som välkomnar besökande 
från världens alla hörn ska eftersträvas. Be-
byggelsen utgörs i de tätare delarna av kon-
torskomplex, hotell och handel. Bakom den 
tätare bebyggelsen lokaliseras andra typer av 
verksamheter som industrier och långtids-
parkeringar.

Planförslaget ger möjlighet till att utveckla 
Märsta tätort, Arlandastad och Arlanda fl yg-
plats till en attraktiv etableringsplats och 
regional kärna. Planförslaget ger en helhets-
bild av en möjlig framtida fysisk struktur 
och markanvändning där en avvägning har 
gjorts mellan allmänna och enskilda intres-
sen. Planförslaget är vägledande för den 
fortsatta detaljplaneringen av området.

En etappvis utbyggnad ska ske utifrån redan 
befi ntlig bebyggelse och infrastruktur. Det 
är viktigt att den nya bebyggelsen samspelar 
med den befi ntliga så att god gestaltning och 
ändamålsenlig funktion uppnås.

Inom planområdet kan utbyggnaden av de 
olika kvarteren genomföras mycket fl exibelt. 
Ekonomiska skäl talar för att en fortlöpande 
utbyggnad som utgår från redan befi ntlig 
bebyggelse och infrastruktur är mest trolig.

Redovisade kvarter och därtill kopplade 
tätheter ska betraktas som en översiktlig 
beskrivning utifrån en helhetssyn. Området 
och dess storkvarter har bearbetats ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv. Kvarterens täthet 
ska läsas med betraktande av detta. I detalj-
planeskedet får respektive kvarter, i tillämp-
liga delar, detaljstuderas utifrån då rådande 
förutsättningar.

4 Planförslag
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4.2  Rekommendationer   
 för områden

För att erhålla dimensioneringsunderlag för 
respektive kvarter har dessa delats in i olika 
täthetsgrader. För respektive täthetsgrad har 
antagits antalet sysselsatta per hektar kvar-
tersyta. Kopplat till tätheten har även satts 
exploateringstal.

Respektive kvarter och dess tätheter framgår 
av bilaga.

Sammanställning
FÖP-området har delats in i sju stycken stor-
kvarter för att förenkla analysen av respek-
tive område gällande befi ntliga förhållanden, 
kommunikationsbehov samt exploaterings-
förutsättningar.

Exploateringsförutsättningar för de enskilda 
kvarteren fi nns översiktligt redovisade i vid-
stående tabell.

Områdena ger tillsammans en betydande 
utvecklingspotential, kvarter inom respektive 
område uppgår till en sammanlagd yta över-
stigande 9,1 miljoner kvadratmeter. Beräk-
nad bruttoarea byggnad uppgår till ca. 3 milj. 
kvadratmeter, varav ca. 2 milj. är oexploate-
rade. Antal sysselsatta baserat på områdenas 
täthet och exploateringsgrad har vid full ut-
byggnad beräknats till ca. 60 000.

FÖP-områdets exploatering år 2005.

4 Planförslag
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Täthet Sysselsatta/
ha

Exploate-
ringstal

Mycket tät 150 0,80
Tät 100 0,60
Medeltät 70 0,30

Mindre tät 40 0,20

Gles 15 0,10
Mycket gles 5 0,05

Tabell t. v: Sysselsatta och exploateringstal
Tabell ovan: Sammanställning av kvartersdata

Område Avgränsning och innehåll

   A Arlandastadsområdet väster om E4. Området avgränsas av E4 i öster, väg 905 i norr, 
Ostkustbanan i väster och väg 263 i söder.

   B Märsta station, SL bussgarage, Beckers med ikringliggande andra verksamheter samt 
verksamhetsområdet direkt väster om Måby trafi kplats.

   C Arlanda fl ygplats södra delar med södra fraktområdet samt anläggningar och 
utvecklingsområde vid Kolsta

   D Arlanda fl ygplats terminalområde samt hangarområdet och områdena kring Halmsjön.

   E Verksamheterna och utvecklingsområdena i Benstocken

   F Arlandastads utvecklingsområden öster om E4
   G Triangeln mellan E4, E4.65 och väg 905

FÖP-området indelat i storkvarter.

Område Area (m2)
A 2 428 700

B 565 900

C 1 255 100

D 2 363 100

E 1 156 900

F 1 425 900

G 0

Summa 9 195 600

Expl.tal
0,33
0,23

0,22

0,53

0,33

0,27
0,00

0,34

BTA (m2)
807 200

151 690

272 110

1 261 650

279 890

391 515
0

3 164 055

Sysselsatta
15 701
3 418

5 654

23 867
4 636

7 296
0

60 572

4 Planförslag
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Verksamheter och näringsliv
Området är avsett för blandade verksamheter 
med inslag av logistik. 

Landskap och bebyggelse
Större delen av den oexploaterade marken är 
beväxt med skog. Delen närmast väg 273 är 
öppen mark. Sköndalsskogen bevaras och 
kan utvecklas till naturreservat/-park för rör-
ligt friluftsliv, med koppling till Steningeda-
len (se även Trafi k och kommunikation).

Miljö, hälsa och säkerhet
Området påverkas förutom av fl ygbuller även 
av buller från järnväg och omgivande vägar, 
vilka även utgör transportleder för farligt 
gods. Det påverkas också av magnetfält från 
kraftledningar.

Teknisk försörjning och geoteknik
Området är anslutet till kommunens va-nät 

och utgörs till större delen av ett höglänt mo-
ränområde. I väster mot järnvägen samt längs 
vägarna 263 och 273 fi nns dock lerområden.

Trafi k och kommunikation
Området trafi kmatas söderifrån via väg E4 
och väg 263. Matning norrifrån sker från väg 
905 som även ansluter till väg E4. Ett nytt 
läge för Märsta järnvägsstation planeras i 
områdets västra del. Möjligheten att ansluta 
det framtida kollektivtrafi kstråket (från 
fl ygplatsen och Arlandastad arbetsområde) 
med det nya läget för Märsta station genom 
Sköndalsskogen bevaras.

Övriga exploateringsförutsättningar
Eventuell framtida vägförbindelse väg 859 -
väg 273 genom golfbaneområdet i söder.

Tabell: Kvartersdata område A.
Kvarter     Area (m2)         Expl.tal         BTA (m2)        Sysselsatta   Exploaterat   Kommentar                                                             övrigt
A1 141 300 0,30 42 390 989 Delvis

A3 145 000 0,30 43 500 1015  Nej Idéskiss SBK stationslösning

A4 100 300 0,30 30 090 702 Delvis Bostadsfastighet inom kvarteret

A5 381 000 0,10 38 100 571 Nej Ny stationslösning. Bef kolonilotter. Nytt naturreservat.

A7 83 600 0,20 16 720 334 Delvis             Detaljplan finns
A8 94 200 0,30 28 260 659 Ja                   Detaljplan finns
A9 22 700 0,20 4 540 91 Delvis             Detaljplan finns
A10 157 900 0,30 47 370 1105 Ja                   Detaljplan finns
A11 89 700 0,20 17 940 359 Delvis             Detaljplan finns
A12 173 000 0,30 51 900 1211 Delvis             Detaljplan finns
A13 95 500 0,20 19 100 382 Delvis Detaljplan finns

A14 83 600 0,20 16 720 334 Nej Detaljplan finns

A16 116 000 0,30 34 800 812 Delvis Detaljplan finns

A17 110 200 0,60 66 120 1102 Delvis Detaljplan finns

A18 29 900 0,30 8 970 209 Delvis Detaljplan finns

A19 114 000 0,60 68 400 1140 Ja                   Detaljplan finns.” Eurostop”.

A20 74 000 0,30 22 200 518 Nej

A21 242 400 0,60 145 440 2424 Nej

A22 174 400 0,60 104 640 1744 Nej

Summa 2 428 700 0,33 807 200 15 701

Utvecklingsområde A

Områdets avgränsning och all-
männa egenskaper

Området är beläget väster om väg 
E4 och innefattar Eurostop och 
större delen av f.d. Märsta arbets-
område. Större oexploaterade ytor 
som delvis är detaljplanelagda 
fi nns omedelbart väster om E4.

4 Planförslag
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Utvecklingsområde B
Verksamheter och näringsliv
Endast begränsad ytterligare exploatering är 
möjlig.

Landskap och bebyggelse
Området är exponerat mot omgivande kul-
turlandskap liksom mot järnvägen och väg 
E4. Viss exploatering intill väg E4 i an-
slutning till befi ntligt verksamhetsområde 
är möjlig, dock med beaktande av att ytan 
utgör entré/portalpunkt till området och 
gränsar mot område av riksintresse för kul-
turminnesvård.

Miljö, hälsa och säkerhet
Området påverkas förutom av fl ygbuller 
även av buller från järnvägen och väg E4 
som också utgör transportled för farligt 
gods. Det påverkas även till viss del av mag-
netfält från kraftledningar.

Teknisk försörjning och geoteknik
Området är anslutet till kommunens va-nät. 
Det har till stor del dåliga markförhållanden.

Trafi k och kommunikation
Området trafi kmatas från väg 905 vilken 

ansluter till väg E4.

Övriga exploateringsförutsättningar
Befi ntligt siktstråk genom området från Mär-
sta centrala delar upp mot Husby-Ärling-
hundra kyrka ska bevaras.

Tabell: Kvartersdata område B.
Kvarter     Area (m2)         Expl.tal         BTA (m2)        Sysselsatta   Exploaterat   Kommentar                                                             övrigt
B23 46 200 0,20 9 240 185 Nej Detaljplan finns. Kolonilotter på kvarteret bör ersättas

B24 98 200 0,30 29 460 687 Ja ”Beckers”. Detaljplan finns

B25 50 800 0,20 10 160 203 Ja Detaljplan finns

B26 53 800 0,20 10 760 215 Ja Detaljplan finns

B27 30 000 0,20 6 000 120 Ja ”Bussgarage” Detaljplan finns

B28 286 900 0,30 86 070 2008 Delvis Långtidsparkering och div verksamheter idag i kvarteret

Summa 565 900 0,23 151 690 3 418

Områdets avgränsning och all-
männa egenskaper

Området är beläget norr om väg 
905 och är delvis exploaterat. 
Området avgränsas i öster av E4 
och Måby trafi kplats.

4 Planförslag
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Områdets avgränsning och all-
männa egenskaper

Område ligger beläget i an-
slutning till Arlanda fl ygplats 
södra delar, större delen upptas 
av Cargo City (C32) för vilken 
detaljplan föreligger.

Utvecklingsområde C

Verksamheter och näringsliv
Området är avsatt primärt för fl ygfrakt och 
logistik med anledning av sitt strategiska 
läge i anslutning till fl ygplatsen och kring-
liggande vägnät.

Landskap och bebyggelse
Kring Måby trafi kplats, längs väg 905 och 
längs E4.65 ska särskild hänsyn tas vi ut-
formning av bebyggelse med anledning av 
exponering ut mot väl trafi kerade vägar. I 
synnerhet kvarter C29 med platsbildning 
kring portalpunkten Måby trafi kplats och 
exponeringen ut mot E4:an ska särskilt stu-
deras i fortsatta planeringssteg. För kvarte-
ren C32 och C33 fi nns gestaltningsprogram 
framtaget i samband med detaljplanelägg-
ningen.

Miljö, hälsa och säkerhet
Områdets läge i anslutning till banändan 01L 
nedför en exponering av risk från fl ygtrafi -
ken, detta har dock hanterats i detaljplanen 
för Cargo City, detsamma gäller risker med 
avseende på transport av farligt gods.

Teknisk försörjning och geoteknik
Huvudmatningarna avseende färskvatten och 
fjärrvärme till fl ygplatserna kommer via led-

ningsstråk från Måby trafi kplats och vidare 
in i fl ygplatsområdet via försörjningstun-
nelsystem. Även matning avseende högspän-
ning går genom området. 

Trafi k och kommunikation
Området trafi kförsörjs via väg 905 och tra-
fi kplatserna Måby samt Nybyggets. Huvud-
delen av den tunga trafi ken beräknas hante-
ras via en utbyggd Måby trafi kplats. Internt 
inom Cargo City (C32, 33) ska trafi ken 
hanteras via en lokalgata. Möjlighet att även 
förlänga lokalgatan för kollektivtrafi k på bro 
över E4.65 till område E ska bevaras.

Övriga exploateringsförutsättningar
Vid exploatering av kvarteren inom område 
C ska beaktas att framtida möjlighet till an-
slutning av järnvägsspår för godstrafi k till 
Cargo City bevaras.

Tabell: Kvartersdata område C. 1), se not sid. 84.
Kvarter     Area (m2)         Expl.tal         BTA (m2)        Sysselsatta   Exploaterat   Kommentar                                                             övrigt
C29 210 900 0,30 63 270 1476 Nej Mindre gård i södra delen av kvarteret

C30 76 400 0,20 15 280 306   Delvis Kommunens brandstation, m. m. 1)
C31 112 400 0,20 22 480 450 Delvis ”Glykol- och miljöanläggningar” 1)
C32 785 900 0,20 157 180 3144 Delvis ”Cargo City” Detaljplan finns 1)
C33 69 500 0,20 13 900 278 Delvis ”Bränsledepå” Detaljplan finns

Summa 1 255 100 0,22 272 110 5 654

4 Planförslag
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Områdets avgränsning och all-
männa egenskaper

Området utgörs i huvudsak av 
Stockholm-Arlanda fl ygplats ter-
minalområde och hangarområdet.

Utvecklingsområde D

Verksamheter och näringsliv
Området i sin helhet med undantag för hotel-
let på kvarter D41 utgörs av fl ygplatsbyggna-
der. Kommersiella aktiviteter fi nns i hela ter-
minalstrukturen inom D35 men främst i Sky 
City. D35 kan ytterligare utvecklas i kom-
mersiellt syfte samt att utveckling av främst 
kontorsbyggnader är möjligt i kvarter D37.

Landskap och bebyggelse
Större delen av området präglas av terminalom-
rådets storskalighet med dess höga intensitet och 
dominerande bebyggelsestruktur. Områdets östra 
delar med kvarteren D39 – D41 är mindre ex-
ploaterat, området här domineras av Halmsjön.

För terminalområdet fi nns framtagen en 
designmanual vilken är vägledande för 
områdets gestaltning. Området bildar i sina 
västliga och norra delarna en ”fasad” mot 
bansystemet och är den första bebyggelse 
en besökare som anländer med fl yg ser när-
mare. Hänsyn till det exponerade läget mot 
väg 273 ska tas vid exploatering av kvarte-
ren D37 och D38. Kvarter D37:s västliga del 
gränsar in mot terminalområdet (D35) och 
utgör en viktig visuell rygg för ankommande 
marktrafi k in mot terminalområdet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Området är av naturliga skäl bullerexponerat från 
fl ygtrafi ken samt att ett högt trafi ktryck råder.

Teknisk försörjning och geoteknik
Området har ett väl utbyggt försröjningssystem 
via försöjningstunnlar under kvarteren D35, 
D37 och D38. Fjärrkylanläggning fi nns invid 
Halmsjön för produktion av centralkyla för 
terminalerna i kvarter D35. Samtliga media 
försörjs via försöjningstunnelssystemet. Re-
dundant vattenförsöjning fi nns med maning till 
en lågvattenreservoar i terminalområdet.

Trafi k och kommunikation
Området är idag väl trafi kförsörjt via vägarna 
E4.65 och 273. Lokalvägnät med busslingor 
fi nns sammanbindande de olika terminalbygg-
naderna inom D35 med parkeringsanläggning-
arna i område E. Intill terminalområdet (D35) 
fi nns även underjordisk järvägsanslutning för 
Arlanda Express med två stationer och fjärrtåg 
med en station under Sky City. Reservat fi nns, 
och ska bevaras, för en automatbana, samman-
bindande terminalerna inom D35 med område 
E och Märsta station via områdena F och A.

Övriga exploateringsförutsättningar
Område är i stor utsträckning exploaterat.

Tabell: Kvartersdata område D. 1), se not sid. 84.
Kvarter     Area (m2)         Expl.tal         BTA (m2)        Sysselsatta   Exploaterat   Kommentar                                                             övrigt
D35 1 237 600 0,80 990 080 18564 Delvis Arlanda terminalområde. Detaljplan Arlandabanan 1)
D36 193 000 0,20 38 600 772 Ja Hangarområde 1)
D37 123 400 0,80 98 720 1851 Delvis Kontor 1)
D38 177 000 0,30 53 100 1239 Delvis Flygplatsservice 1)
D39 398 300 0,10 39 830 597 Delvis Hangarområde 1)
D40 144 100 0,10 14 410 216 Nej Upplagsyta

D41 89 700 0,30 26 910 628 Delvis Hotell

Summa 2 363 100 0,53 1 261 650 23 867

4 Planförslag



82 FÖP Arlandaområdet 

Utvecklingsområde E

Verksamheter och näringsliv
Området är idag delvis oexploaterat. Inom 
området fi nns etablerat SAS Radisson ho-
tell, SAS Flygakademin (E42), biluthyrning 
(del av E44), brandstation (del av E46) samt  
fl ygplatsens långtids- och personalparkering 
(E43 och E45). Inom området fi nns även 
en luftrumskontrollcentral (ATCC, kvarter 
E49).

Området har en stor exploateringspotential med 
sitt väl exponerade läge ut mot infartsvägen 
E4.65 samt beroende på sitt läge i förhållande 
till fl ygplatsens centrala delar och tillgänglighe-
ten till det allmänna vägnätet. Primärt syfte för 
exploatering är kommersiella verksamheter likt 
kontor och hotell samt parkeringsverksamhet. 
Områdena närmas bansystemet (bana 3) reser-
veras för fl ygplatsdriftsändamål.

Kvarteren E52 och E53 belägna i områdets 
södra del är lämpade för tyngre verksamhet 
med anledning av sitt bullerutsatta läge.

Landskap och bebyggelse
Området exponeras ut mot väg E4.65 vilket 
medför krav på god gestaltning och god arki-
tektur. Områdets struktur byggs med en stråk-
princip där kvarteren E42, E44 och E47 bildar 
en exponerad front med kommersiella bygg-
nader medan kvarteren E43, E45 och E48 är 
avsedda för parkeringsanläggningar och dylikt.

Luftrumskontrollcentralen inom E49 är beläget 
på åsryggen som delar området i två delar, bygg-
naden är vackert inskuren i naturen. Exploatering 
av E50 ska ha ATCC som förebild.

Längs med den tredje rullbanans västra del bedrivs 
idag grustäkts- och krossverksamhet, detta om-

råde, kvarter E46, är dolt från förbipasserande väg, 
dock exponerat ut mot start- och landningsbanan.

Miljö, hälsa och säkerhet
Området exponeras för risk från transporter av 
farligt gods på vägarna E4.65 och 273. Risk 
med anledning av eventuellt fl yghaveri, fl ygplan 
som glider av rullbanan, föreligger intill rullba-
nan (E46), övriga inom området belägna kvarter 
kan inte anses exponerade av risk då de skyddas 
av kvarter E46 samt höjdryggen inom området.

Teknisk försörjning och geoteknik
Inom områdets norra delar fi nns försörjning med 
begränsade utbyggnadsmöjligheter. För exploa-
teringssyfte fi nns förberett för en kulvert under 
E4.65 från område C anslutande till försörj-
ningsstråk. Området består delvis av dålig mark.

Trafi k och kommunikation
Området är kommunikativt väl beläget med 
angränsande ytor mot vägarna E4.65, 273, 
926 och 893.

Utrymme för en lokalgata, inkl. reservat för 
automatbana, fi nns i områdets mitt vilken an-
sluter ned mot lokalgatan genom område E och 
vidare genom område A ned mot Märsta station 
i sitt framtida läge.

Plats ska reserveras för en snabbavfart, ett 
svängande körfält, från E4.65 in i området, 
denna ska passera planfritt över väg 273. Re-
servat fi nns även för en bro för kollektiv- och 
gång- och cykeltrafi k över E4.65 och väg 273 
till lokalgatan.

Övriga exploateringsförutsättningar
Området kommer sannolikt att exploateras 
från norr till söder.

Områdets avgränsning och all-
männa egenskaper

Området avgränsas av E4.65 i väs-
ter och av fl ygplatsens bansystem 
i norr och öster. I söder avgränsas 
området av väg 926.
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Utvecklingsområde F

Verksamheter och näringsliv
Området är i huvudsak obebyggt. En långtids-
parkering och en serviceanläggning för Arlan-
dabanans tåg fi nns inom området. Detaljplan 
fi nns för en del i söder med inriktning på kon-
tor, handel, och industri.

Landskap och bebyggelse
Området är huvudsakligen skogbevuxet. Expone-
rat mot väg E4, väg E4.65 och mot Arlandabanan.

Miljö, hälsa och säkerhet
Området exponeras för buller förutom från 
fl yget även från Arlandabanan och vägarna 
E4 och E4.65, vilka även utgör transportle-

der för farligt gods. Det exponeras även för 
risk för fl yghaveri då det ligger i in- och ut-
fl ygningsområdet för Arlanda fl ygplats.
Teknisk försörjning och geoteknik
Området är i huvudsak inte anslutet till kom-
munens va-nät. De geotekniska förhållan-
dena bedöms som relativt goda.
Trafi k och kommunikation
Området ansluter i söder till väg E4 och i 
norr till väg E4.65 via Nybyggets trafi kplats
Övriga exploateringsförutsättningar
Möjligheten till framtida kollektivtrafi kstråk 
genom området ska beaktas.

Tabell: Kvartersdata område E och F. 1), 2), 3), se not sid. 84.
Kvarter     Area (m2)         Expl.tal         BTA (m2)        Sysselsatta   Exploaterat Kommentar                                                             övrigt
E42 50 800 0,60 30 480 508 Delvis SAS Radisson och SAS Flygskola 1)
E43 122 300 0,05 6 115 61 Delvis Parkering 1)
E44 55 300 0,60 33 180 553 Delvis Kommersiell utveckling 1)
E45 45 200 0,05 2 260 23 Delvis Parkering 1)
E46 426 000 0,10 42 600 639 Delvis Flygplatsservice  1)
E47 134 700 0,60 80 820 1347 Nej Kommersiell utveckling

E48 67 500 0,05 3 375 34 Nej Parkering

E49 38 800 0,60 23 280 388 Ja "Luftrumskontrollanläggning" Detaljplan finns 1)
E50 36 300 0,60 21 780 363 Nej

E52 68 900 0,20 13 780 276 Nej

E53 111 100 0,20 22 220 444 Nej

Summa 1 156 900 0,33 279 890 4 636

Summa 1 425 900 0,27 391 515 7 296

Kvarter Area (m2) Expl.tal BTA (m2)         Sysselsatta   Exploaterat    Kommentar                                                             övrigt
F54 145 300 0,60 87 180 1453 Nej

F55 30 100 0,60 18 060 301 Nej

F56 94 200 0,20 18 840 377 Nej

F60 168 300 0,20 33 660 673 Delvis             Detaljplan finns. Tågserviceanläggning.
F61 273 600 0,05 13 680 137 Nej

F62 32 500 0,60 19 500 325 Nej Detaljplan finns  3)
F63 173 800 0,60 104 280 1738 Nej Detaljplan finns                                                              3)

F57 a 41 900 0,10 0 63 Nej                                                                                                        2)
F57 b 129 400 0,60 77 640 1294 Nej 2)
F58 152 900 0,05 7 645 76 Delvis             Detaljplan finns. Långtidsparkering.
F59 a 30 600 0,60 0 306 Nej 2)
F59 b 115 300 0,10 0 173 Nej                                                                                                        2)
F59 c 38 000 0,60 11 030 380 Nej                                                                                                        2)

Områdets avgränsning och all-
männa egenskaper

Området ligger öster om väg E4 
och väg E4.65 och sträcker sig 
i norr upp till Nybyggets trafi k-
plats.
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Utvecklingsområde G

Verksamheter och näringsliv
Inga verksamheter planeras förläggas till 
området

Landskap och bebyggelse
Området bildar en grön triangel i FÖP-om-
rådets mitt. I anslutning till stråken längs 
E4 och E4.65 ska hänsyn tas vid skötsel av 
vegetationen, landskapsåtgärder kan komma 
att vidtas.

Miljö, hälsa och säkerhet
Området ligger i direkt anslutning till in- och 
utfl ygningsområdet för Arlanda fl ygplats 
huvudbana och är kraftigt bullerexponerat, 
området exponeras även för risk med hänsyn 
till haveri av luftfartyg.

Teknisk försörjning och geoteknik
Inga åtgärder krävs i området.

Trafi k och kommunikation
Området i sig kräver inga ytterligare investe-
ringar avseende kommunikationsanläggning-
ar. Genom området reserveras yta för kol-
lektivtrafi kstråk sammanbindande Märsta/ 
Arlandastadsområdet med terminalområdet.

Övriga exploateringsförutsättningar
Ingen exploatering förutsätts ske i området 
utöver anläggningar för drift av själva fl yg-
platsanläggningen.

Områdets avgränsning och all-
männa egenskaper

Området ligger beläget i triangeln 
mellan E4, E4.65 och väg 905 
och är lokaliserat direkt söder om 
in- och utfl ygningsområdet för 
bana 01L/19R. Området delas av 
infl ygningsljuslinjen till rullba-
nan samt av utryckningsvägar för 
räddningsfordon.

Noter till tabeller sid. 80-81 och 83:

1)  Direkt fl ygplatsanknuten verksamhet med 
förhöjd risk för tredje man. Reduceras 
genom skydd av bef. byggnader och ter-
räng i anslutning till rullbanor. (Kvarter 
C30-32, D35-39, E42-46 samt E49.)

2) Förhöjd risk för tredje man. Medför krav 
på mindre persontät exploatering. (Kvar-
ter F57 och F59.)

3) Förhöjd risk för tredje man. (Kvarter 
F62-63.)
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4.3  Sammanställning
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5  Strategisk konsekvensbedömning
Fyra inriktning har varit vägledande för 
planarbetet:

• Tydliga gränser och stråk, väl gestal- 
 tade bebyggelsekvarter, parker, knut - 
 punkter och landmärken

• God tillgänglighet till närrekreations- 
 områden/grönområden och parker

• Bra interna och externa kommunika- 
 tioner för kollektivtrafi k, personbils- 
 trafi k, lastbilstrafi k och gång- och 

 cykeltrafi k
• Minimering av fysiska barriärer

En samlad bedömning är att planförslaget  
ligger väl i linje med de fastlagda inriktning-
arna, de positiva effekterna överväger och 
de negativa går att motverka med ett väl ge-
nomtänkt plangenomförande.

Positiva effekter 

• Sammanhållen och tydlig karaktär   
 avseende landskapsrum och bebyggel-

 sekvarter

• Fokusering på nyttjande av existerande  
 stråk/barriärer hellre än att skapa nya  
 barriärer

• ”Portaler” vid E4:ans in- och utträdes- 
 punkter stärker områdets tydliga av-  
 gränsningar

• Sammanbindande av områden med   
 barriäröverskridande kollektivtrafi k   
 mellan fl ygplatsen, Arlandastads östra  
 delar samt det befi ntliga arbetsområdet

• Bevarande och ökad tillgänglighet till  
 Sköndalsskogen som grön lunga för när- 
 rekreation

• Stråk för väginfrastruktur säkerställer  
 långsiktigt hållbara kommunikationer 

Negativa effekter

• Exploatering medför att tätortsnära   
 naturmark minskar något

• Kollektivtrafi ken kan inte optimalt   
 koppla samman planområdets olika   
 delar med Märsta tätort och station i  
 och med den barriäreffekt Sköndals-  
 skogen utgör

• Hög trafi kbelastning på vissa nyckel- 
 vägar

En konsekvensbedömning utifrån fyra upp-
satta inriktningar – fysiskt rumsliga, ekologis-
ka, ekonomiska och sociala – är genomförd.

5.1  Fysiskt rumsliga    
 inriktningar
Ambitionen bakom förslaget är att skapa 
en god struktur och tillgänglighet med ge-
staltning av hög kvalitet. Det handlar om att 
tillvarata värdefull naturmiljö inom området 
och att eftersträva bästa tänkbara kopplingar 
mot angränsande naturmiljö och kulturland-
skap.

Modern gestaltning av bebyggelsen bidrar 
till en tydlig helhet. Det yttre gaturummet 
betonas genom belysning, konstnärliga in-
slag och vägsträckningar av hög klass. 
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5.2  Ekologiska inriktningar

Ambitionen bakom förslaget är att inom de 
ramar som beslutade gränsvärden sätter för 
påverkan av olika slag utveckla Arlanda-
området till landets största och viktigaste 
knutpunkt för kommunikation och arbete. 
Alla enskilda förändringar ska var för sig 
uppfylla ställda krav ur miljösynpunkt. 
Även den totala exploateringens samman-
vägda påverkan på miljön ska vara accepta-
bel ur ett helhets- och generationsperspektiv. 

Sju inriktningar har varit vägledande för 
planarbetet:

• Frisk luft och begränsad klimatpåverkan
• Grundvatten av god kvalitet, levande  

 sjöar och vattendrag och ingen över- 
 gödning

• Levande skogar 

• Giftfri miljö
• Säker strålmiljö
• God bebyggd miljö
• Ekologiskt hållbar avfallshantering

En ökad volym av transporter och arbetsplat-
ser leder till en ökning av buller och utsläpp 
till mark och vatten samt att riskerna inom 
området ökar. Beräkningar och bedömningar 
visar att miljökvalitetsnormerna klaras i 
området och att riskerna ligger på acceptabla 
nivåer. Gällande utsläpp till vatten skyddas 
detta genom krav på rening och liknande 
i detaljplaneskedet. Planförslaget bedöms 
ligga väl i linje med inriktningarna.

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska 
upprättas under kommande detaljplanearbete.

Positiva effekter 

• God resurshushållning genom koncen- 
 tration av verksamheter och optimalt  
 nyttjande av befi ntlig och ny infra-  
 struktur

• Bevarande av grönstrukturer och ut  
 blickar i strategiska lägen

• Ett väl balanserat och väl gestaltat möte  
 mellan grönska och bebyggelse

Negativa effekter

• Ökning av buller

• Ökning av utsläpp till mark

• Ökning av utsläpp till vatten

• Ökning av utsläpp till luften

• Ökning av risker vid transporter 
 av farligt gods

• Ökning av avfall
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Positiva effekter 

• Förstärkning av Arlandaområdet som  
 kärna

• Koncentration av verksamheter genere- 
 rar en stark näringslivsutveckling

• Utnyttjande av gjorda investeringar

• Drar nytta av och bidrar till de fl öden  
 som landets huvudfl ygplats genererar

• Möjlighet till etappvis utbyggnad i takt  
 med marknadens efterfrågan

• Kommersiell utveckling är en förutsätt- 
 ning för fl ygplatsens utveckling och  
 bidrar till att långsiktigt säkerställa riks- 
 intresset Stockholm-Arlanda fl ygplats 
  

Negativa effekter

• En alltför snabb expansion kan medföra  
 påfrestningar på den kommunala ekono- 
  min

5.3  Ekonomiska inriktningar

Arlandaområdets funktion av kommunika-
tivt nav i riket är som alla vägskäl i sig ett 
motiv för handel och ekonomisk etablering. 
Här fi nns de förutsättningar som ligger till 
grund för en kommande ekonomisk utveck-
ling. I framtidsbilden av området gäller det 
att ta till vara alla de fördelar ur ekonomisk 
synpunkt som redan fi nns och på ett struktu-
rerat sätt vidareutveckla de ekonomiska inci-
tamenten. En effektiv, kreativ miljö präglad 
av goda och tilltalande tekniska lösningar 
bidrar till detta. 

Fyra inriktningar har varit vägledande för 
planarbetet:

• Dynamiska ekonomiska effekter
• En adekvat lokal infrastruktur

• Möjlighet att lokalisera företag i attrak- 
 tiva marknadslägen

• Kostnadseffektiva etableringar

Hela planområdets expansion är primärt 
inriktad på kommersiella aktiviteter. Plan-
förslaget drar så långt som möjligt nytta av 
och förstärker befi ntlig infrastruktur. Res-
pektive planområde går att bygga ut etapp-
vis. Planförslaget bedöms ligga i linje med 
inriktningarna.
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5.4  Sociala inriktningar

Arlandaområdet som bytesplats ur kom-
munikationssynpunkt innebär också en 
mötesplats mellan människor. Det personliga 
mötet gör det möjligt att skapa nya kontak-
ter på ett personligt plan. Att understryka 
betydelsen av detta möte ska avspeglas i den 
yttre och inre bebyggda miljön – en arena 
för alla aktörer. Gestaltningen från helhet till 
detalj ska präglas av denna omtanke om den 
personliga upplevelsen av trivsel, närvaro, 
inspiration och trygghet. 

Två inriktningar har varit vägledande för 
planarbetet.

• Trygga och väl gestaltade mötesplatser

• Tillgänglighet och öppenhet

Positiva effekter 

• Stor vikt har lagts vid att planområdet  
 gestaltats med utgångspunkt från tyd- 
 liga, tillgängliga och attraktiva mötes- 
 platser, stråk och rumsliga miljöer

• Hela Arlandaområdet utgör en möjlighet  
 för kontakter mellan människor i en  
 positiv och framtidsinriktad anda

Negativa effekter

• Befolkningssammansättningen har litet  
 inslag av barn och äldre då verksam- 
 hetsområdet är helt inriktat på resor och  
 arbetsplatser. Under vissa tider på dyg- 
 net kan ”liv och rörelse” komma att   
 saknas

Planförslaget bedöms ge de förutsättningar 
som krävs för att kunna uppfylla inriktning-
arna.

Mot bakgrund av planens inriktning mot ar-
betsplatser och att området idag inte används 
för någon barnverksamhet har bedömningen 
gjorts att någon särskild barnkonsekvensbe-
skrivning inte varit nödvändig.

5.5  Samlad konsekvensbe-  
 dömning utifrån ställda  
 inriktningar

Planförslaget har i sin lösning sammanvägt 
de inriktningar som gällt som planeringsun-
derlag. En övergripande slutsats är att plan-
förslagets genomförande ligger i linje med 
och i de fl esta fallen väl uppfyller de ställda 
inriktningarna. De fysiskt rumsliga och eko-

nomiska inriktningarna är mest uppfyllda, 
vilket får anses naturligt i och med områdets 
primära användning. De ekologiska och 
sociala inriktningarna får även de anses ligga 
i linje med inriktningarna, dock inte med 
samma höga uppfyllnadsgrad.
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5.6  Sammanställning med   
 bedömning av hur inrikt- 
 ningarna uppfylls i plan- 
 förslaget

Genomförande av planförslaget innebär en 
förändring jämfört med nuläget. Noll-alter-
nativet medför ingen skillnad, medan minus-, 
respektive plus-alternativen innebär att 
inriktningen inte uppnås, respektive uppnås i 
varierande grad.

Fysiska rumsliga inriktningar
• Tydliga gränser och stråk, väl gestaltade be-
 byggelsekvarter, parker, knutpunkter och 
 landmärken.
• God tillgänglighet till närrekreationsområden/
 grönområden och parker
• Bra interna och externa kommunikationer för 
 kollektivtrafi k, personbilstrafi k, lastbilstrafi k 
 och gång- och cykeltrafi k.
• Minimering av fysiska barriärer

Ekologiska inriktningar
• Frisk luft och begränsad klimat-
 påverkan
• Grundvatten av godkvalitet, levande sjöar 
 och vattendrag och ingen övergödning
• Levande skogar
• Giftfri miljö
• Säker strålmiljö
• God bebyggd miljö
• Ekologiskt hållbar avfallshantering

Ekonomiska inriktningar
• Dynamiska ekonomiska effekter
• En adekvat lokal infrastruktur
• Möjlighet att lokalisera företag i attraktiva 
 marknadslägen.
• Kostnadseffektiva etableringar

Sociala inriktningar
• Trygga och väl gestaltade mötesplatser
• Tillgänglighet och öppenhet
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6  Plangenomförande
Ett plangenomförande av denna FÖP är helt 
marknadsstyrt, vilket innebär att de detalj-
planer som ska upprättas inte bör omfatta 
alltför stora markytor, dock tillräckliga för 
åstadkommande av en viss kritisk massa ur 
såväl funktionell som upplevelsesynpunkt.

För ett formellt genomförande fi nns i huvud-
sak tre aktörer, Sigtuna kommun, Luftfarts-
verket och Arlandastad KB. I anslutning till 
den gamla s. k. Områdesplanen från 1987 
för utveckling av Arlandaområdet träffade de 
tre berörda parterna avtal som reglerade res-
pektive parts åtagande för genomförandet.

Genom upprättande av föreliggande FÖP för 
Arlandaområdet fi nns nu nya, uppdaterade 
planer och ambitioner för utvecklingen av 
området. Därför kommer i samband med 
antagandet av planen samtidigt de gamla 
avtalen att ersättas med ett helt nytt avtal 
som reglerar förutsättningar för genomför-
ande liksom en utökad samverkan parterna 
emellan.

För övrigt regleras själva exploaterings-
genomförandet för respektive delområde 
i anslutning till att detaljplan upprättas. I 

förekommande fall kan exploateringsavtal 
behöva upprättas som lägger fast parternas 
rättigheter och skyldigheter mer i detalj. 
Det kan också krävas uppgörelser med 
markägare om t. ex. försäljning av mark. 
Vissa kompletteringar i anslutning till redan 
bebyggda delar inom icke planlagt område 
kan under vissa förutsättningar komma att 
prövas enbart genom bygglov, t. ex. inom 
område D.

Någon tidplan för ett totalgenomförande av 
FÖP Arlandaområdet kan inte anges då det 
sammanhänger med den marknadssituation 
som till och från råder. Parternas avsikt är 
dock att via ett bra samarbete och en offen-
siv marknadsbearbetning driva frågan om 
ett förverkligande inom rimlig tid, som dock 
genom den stora markvolym som planen 
erbjuder torde ta fl era tiotals år. 

Generellt förutsätts utbyggnaden inom plan- 
området utgå från befi ntlig bebyggelse och 
infrastruktur.

6 Plangenomförande
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Länsstyrelsens granskningsyttrande
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post/webbplats 

Länsstyrelsen 
Planenheten 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Hantverkargatan 29 08-785 40 00 (vxl) 08-651 28 75 (exp)

08-785 40 01 (vxl)

inmv@ab.lst.se (exp)

www.ab.lst.se 
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GRANSKNINGSYTTRANDE 

Planenheten 
Catarina Fogelberg 
08-785 45 40 

Datum 

27.10.2005
Beteckning 

401-05-41177

Sigtuna kommun 
Stadsbyggnadskontoret
195 85  MÄRSTA 

Fördjupning av Översiktsplan 2002 för Arlandaområdet, 
Arlanda flygplats –Arlandastad, Sigtuna kommun 

Sigtuna kommun har överlämnat ett förslag till fördjupning av översiktsplanen i 
delen Arlandaområdet, Arlanda flygplats-Arlandastad i samband med utställning 
enligt 4 kap. 6 §  plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har den 21 april 2005 
avgivit ett samrådsyttrande över en tidigare version av planförslaget. 

Vid utställningen begränsar Länsstyrelsen granskningen till om förslaget inte 
tillgodoser riksintressen, om förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm 
överträds, om frågor som angår två eller flera kommuner inte samordnats på ett 
lämpligt sätt samt om bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa eller behovet av skydd mot olyckshändelser. Nedanstående frågor 
kan leda till att Länsstyrelsen enligt 12 kap.1 § PBL kommer att pröva kom-
munens beslut att anta detaljplaner eller områdesbestämmelser.  

Granskningsyttrandet ska enligt 4 kap. 2 § PBL fogas till översiktsplanen. 

Länsstyrelsen har under utställningstiden givit Länsstyrelsen i Uppsala län, 
Vägverket Region Stockholm, Banverket Östra Banregionen, Luftfartsstyrelsen i 
Norrköping, Skogsvårdsstyrelsen, Försvarsmakten /Livgardet, Vattenfall 
Energidistribution AB/ Sveanät samt Svenska Kraftnät AB tillfälle att lämna 
synpunkter på förslaget. 

FLYG / riksintresse 3 kap. 8 § MB 

Riksintresset Arlanda flygplats inklusive möjliga framtida lägen för en fjärde 
och en eventuell femte landningsbana, ska framgå av planhandlingen, och 
utbyggnadsriktningen anges på plankartan. Även bestämmelser om hinderfri 
höjd ska framgå. 

Flygplatsen Stockholm-Arlanda är av riksintresse för kommunikationer enligt
3 kap. 8 § MB. Riksintresset inkluderar också framtida möjlighet att utvidga 
flygplatsen norrut och/eller österut med fler rullbanor.  

Avsikten med förslaget till fördjupning av översiktsplanen är att förtydliga 
planeringsförutsättningarna för Arlanda- och Arlandastadsområdets utveckling 
och hur en avvägning ska ske mot riksintresset Stockholm-Arlanda flygplats. Det 
sägs i planhandlingen att en utveckling med en fjärde rullbana med tillhörande 
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infrastruktur inte kommer att hindras av föreslagen exploatering, men precis som 
vid samrådet saknas redovisning av var en sådan framtida utvidgning av 
flygplatsen är möjlig.  

I pm ” Riksintresset Stockholm-Arlanda flygplats,” daterad 2001-03-15, framtaget 
av Luftfartsverket i samråd med länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala 
preciseras innebörden av riksintresset Arlanda och Arlandas influensområde.  
Av detta framgår i vilken riktning en framtida utvidgning av flygplatsen avses 
ske. Länsstyrelsen vidhåller att denna utbyggnadsriktning ska framgå av 
fördjupningens riksintresseredovisning, och även med pilar eller på annat sätt 
redovisas på förslagets plankarta. 

Det pågår för närvarande en översyn av riksintresset och dess influensområde. 
Översynen görs av Luftfartsstyrelsen i samverkan med länsstyrelserna i 
Stockholms och Uppsala län. Ett av Luftfartsverket –Arlanda utarbetat förslag till 
planeringsunderlag kommer att remitteras till berörda kommuner inom kort. Till 
dess översynen är klar gäller dock ovan nämnda pm som utgångspunkt för 
bedömning av riksintresset Arlanda med influensområde. 

Runt Arlanda flygplats gäller särskilda bestämmelser om begränsningar av högsta 
byggnadshöjd som är väsentliga för riksintresset Stockholm-Arlanda och ska 
framgå av fördjupningen av översiktsplanen. En sådan redovisning finns i den 
kommunomfattande översiktsplanen från 2002 men det är viktigt att den även 
redovisas i fördjupningen, eftersom det är den som kommer att ligga till grund för 
kommande detaljplaner inom Arlandaområdet. Den sk hinderstegen framgår av 
bilaga 2 i ovan nämnda pm, och finns tillgänglig på luftfartsverkets hemsida. 
www.lfv.se.

Hälsa och säkerhet 

Länsstyrelsen vidhåller att översiktsplanen måste ändras så det tydligt framgår 
att användningen ska begränsas till gles eller mycket gles exploatering inom 
områdena F57 och 59. 

Länsstyrelsen har under samrådet framhållit att användningen av de områden som 
ligger i direkt anslutning till in- och utflygningsvägarna ska begränsas till sådan 
verksamhet som är direkt flygplatsanknuten och i annat fall ha en kraftig 
begränsning av antalet människor som vistas där. Skäl för begränsningen är 
hänsyn till beräknad förhöjd risk för tredje man samt riksintresset Arlanda 
flygplats.

Även i det utställda planförslaget föreslås en alltför personintensiv användning av 
område F 57 och 59, med en exploateringsgrad/persontäthet (0,60) motsvarande 
alternativ ”tät”, och enligt planillustrationen avsedda som utvecklingsområden för 
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kontor, hotell och handel. Den efter samrådet tillförda fotnoten om att förhöjd risk 
för tredje man kan medföra krav på mindre persontät exploatering räcker inte som 
vägledning för kommande detaljplanering. Länsstyrelsen vidhåller att översikts-
planen ska ändras så att det tydligt framgår att användningen ska begränsas till 
”gles” eller ”mycket gles” exploatering/persontäthet och verksamhet av typen 
lager, logistik etc, inom områdena F57 och 59 (motsvarande exploateringstalet 
0,10), om de alls ska exploateras. Undantag får endast ske för direkt flygplats-
anknuten verksamhet, och som framgår av planförslagets punkt 3.4 under rubrik 
Säkerhet ska då en bedömning göras av om verksamheterna måste vara 
lokaliserade till just den aktuella platsen.

En utförlig fördjupad riskanalys togs fram 2002-2003 genom Luftfartsverket 
Stockholm/Arlanda i samband med detaljplaneringen av Arlandastad 4:e 
stadsdelen, betecknat F 62-63 i nu aktuell fördjupning av översiktplanen. De 
områden som enligt riskanalysen berörs av individrisk högre än 1x10-6 avseende 
tredje man framgår av handlingarna i förslaget till fördjupning, som i övrigt 
endast kortfattat återger uppgifter ur riskanalysen. Riskanalysen är baserad på
3-banesystemet och då kända förhållanden om trafikering respektive dag- och 
nattbefolkning. Länsstyrelsen anser att det ska framgå av fördjupningen av 
översiktsplanen att denna riskutredning vid kommande detaljplanering kan behöva 
uppdateras med nya indata beträffande flygplanstyper och antal, statistik om 
olyckor och ett ökat antal människor som kommer att vara verksamma eller 
besöka området. Detta kan påverka riskbilden och kraven på riskhänsyn. 

I förslaget till översiktsplan redovisas olika miljö- och riskfrågor och gällande 
miljökvalitetsnormer som är viktiga att uppmärksamma i den efterföljande 
planläggningen och tillståndsprövningen. Länsstyrelsen förutsätter att störningar, 
risker och miljökvalitetsnormer beaktas i efterföljande detaljplanering och 
tillståndsbeslut så att bebyggelsen inte blir olämplig med hänsyn till människors 
hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser. Det är då av betydelse att 
bedömningar görs för området som helhet, inte bara den påverkan som respektive 
detaljplaneområde kan medföra.  

Beslut i detta ärende har fattats av länsöverdirektör Bo Hansson. I den slutliga 
handläggningen deltog även förvaltningsdirektör Rutger Öijerholm, miljö- och 
planeringsdirektör Lars Nyberg, utvecklingsdirektör Kjell Haglund, biträdande 
försvarsdirektör Harry Törnkvist och arkitekt Catarina Fogelberg, föredragande. 

Bo Hansson
                Catarina Fogelberg 
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Sändlista:

Länsstyrelsen i Uppsala län
Vägverket Region Stockholm  
Banverket Östra Banregionen  
Luftfartsstyrelsen i Norrköping 
Luftfartsverket Stockholm-Arlanda 

Skogsvårdsstyrelsen
Försvarsmakten /Livgardet  
Vattenfall Energidistribution AB/ Sveanät  
Svenska Kraftnät AB

Vallentuna kommun 
Norrtälje kommun 
Upplands Väsby kommun 
Knivsta kommun 

Regionplane- och trafikkontoret 
Boverket
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Kommunfullmäktiges beslut om antagande
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Bilagor:

  Plankarta (A3)

  Illustration (A3)





FÖP Arlandaområdet

Kommunens syfte med denna fördjupning 
av översiktsplanen (FÖP Arlandaområdet) 
är bl. a. att förtydliga planeringsförutsätt-
ningarna för områdets utveckling och hur 
riksintresset Stockholm-Arlanda fl ygplats ska 
avvägas. Syftet är även att knyta samman pla-
nområdets olika huvuddelar med Märsta tätort 
samt integrera fl ygplatsen i det kommunala 
plansystemet. FÖP Arlandaområdet ska kunna 
ersätta planprogram för framtida detaljplaner.

Planområdet är omfattande och inkluderar 
Arlanda fl ygplats och Arlandastad med till-
hörande arbetsområde. Planen inkluderar inte 
markområden för en fjärde bana på Stock-
holm-Arlanda fl ygplats, detta får om behov 
uppstår belysas i en ny översiktsplan. Dock 
kan konstateras att planens genomförande 
inte utgör hinder för en utveckling med ytter-
ligare rullbanor och tillhörande infrastruktur.

Planarbetet har bedrivits efter en steg för steg 
metodik med framtagande av inriktningar, pla-
neringsförutsättningar, utarbetande av planför-
slag samt strategisk konsekvensbedömning.

Parallellt med att planförutsättningarna för 
området togs fram gjordes en genomgång av 
tidigare framtaget planmaterial inom områ-
det. Utifrån detta sattes utgångspunkter för 
planering för områdena miljö och säkerhet, 
näringsliv, teknisk försörjning, trafi k samt 
bebyggelse och gestaltning.

Områdets huvudsakliga vision och inriktning 
präglas av dess redan befi ntliga innehåll samt 
av områdets geografi ska läge i regionen. Med 
de kommunikativa fördelar med fl yg, tåg och 
motorväg som området erbjuder och det stra-
tegiska läget mellan Stockholm och Uppsala 
fi nns förutsättningar att utveckla området till 
en stark regional kärna för företagande och 
kommunikation.

Planförslaget tillvaratar befi ntliga förhållanden 
genom att bygga vidare på redan genomförda 
exploateringar och anpassar kvartersstruktu-
ren till den befi ntliga infrastrukturen samt till 
befi ntliga naturvärden. Planen uppfyller såväl 
syftet som de formulerade inriktningarna. 

De idag oexploaterade områden öster om 
E4 och E4/65 föreslås exploateras för att dra 
nytta av områdets exponerade läge. På sikt 
kommer denna exploatering att utgöra ett 
sammanbindande fält mellan Arlanda fl yg-
plats och Arlandastad. Utveckling av Arlanda 
Cargo City fortsätter, till det kopplas ytor för 
exploatering av logistikverksamheter. Detta 
tillsammans med övriga ytor ger en stor po-
tential till exploateringar.

Området har studerats utifrån storkvarter 
vilka med utgångspunkt från ett stads-bygg-
nadstänkande har brutits ned till kvarter med 
hjälp av planeringsnyckeltal. Kvarteren är 
översiktligt beskrivna, detaljutformning sker 
vid kommande detaljplaneläggningar.

Landskap och gestaltning av områdets olika 
delar samt de tunga transportstråken genom 
och förbi planområdet föreslås i planen att 
ges en extra betydelse. Portalpunkter föreslås 
skapas vid in- och utpassageområdena vid E4 
för att markera för trafi kanten att denne befi n-
ner sig i Arlandaområdet.

Risker och miljö har studerats särskilt. Den 
riskanalys som tagits fram av Luftfartsverket 
avseende risk för tredje man med anledning 
av fl ygtrafi ken har inarbetats i planen och åt-
gärder vidtagits för att undvika orimligt hög 
riskexponering. Beträffande miljöpåverkan 
har planförslaget analyserats med avseende 
på miljökvalitetsnormerna. Resultatet visar 
hanterbara värden även vid en full expansion 
av området.


