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DETALJPLAN FÖR SKY CITY SYD  
Sky City är namnet på det terminalnära området vid Arlanda flygplats, som planområdet 
är en del av. Utvecklingen av Sky City har påbörjats i och med uppförandet av ett 
kontorshus och ett hotell, beläget strax norr om det aktuella planområdet. Syftet med 
detaljplanen är att pröva förutsättningar för en fortsatt utveckling av Sky City. 
Ambitionen är att Sky City ska utvecklas med en förtätad stadsbebyggelse, grönytor, 
utökad plats för gående och vistelseytor. Bebyggelsen ska kunna rymma service och 
verksamheter som är till nytta för flygplatsen men även verksamheter som kan dra nytta 
av närheten till den internationella resandeknutpunkt som flygplatsen utgör. Exempel på 
verksamheter är hotell, mötesplatser av olika slag, event, forskning och utbildning samt 
kontor.  
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av Sky 
City, som utgör det terminalnära området vid Arlanda flygplats. Med detaljplanen 
möjliggörs förtätning med handel, kontor, hotell och annan service för den ökande 
mängden resenärer och flygplatsens personal. Området innehåller idag parkering och 
taxi-remote* med tillhörande servicebyggnader och karaktäriseras av stora asfaltsytor 
och trädrader. Plangenomförandet innebär att befintlig markparkering och taxi-remote 
omlokaliseras, delvis till nya parkeringshus närmare terminal och delvis till nya 
anläggningar på längre avstånd från terminalerna. 
Vägtrafiken till Arlanda och flygverksamheten är riksintressen som kommer att vara 
överordnade, i framtiden eventuellt kompletterade med station för Roslagsbanan. Med 
ny stadsbebyggelse och allmänna platser skapas även attraktiva vistelsemiljöer för 
rekreation som idag saknas. Förtätningen ger möjligheter etablering av verksamheter 
som främjas av närheten till flygplatsen och av möjligheten att kunna samverka med 
varandra, exempelvis forskning och utveckling, utbildning, konferenser och 
mässverksamheter, hotell, restauranger och evenemang. 
 
Detta föreslås ske genom att: 

• Möjliggöra en tät stadsbebyggelse med en maximal totalhöjd motsvarande två 
till elva våningar. Planområdet avgränsas geografiskt i syfte att avsätta tillräcklig 
mark för utveckling av flygverksamheten, in- och utfartsvägar och en eventuell 
framtida station för Roslagsbanans förlängning. Högsta tillåtna totalhöjder är 
reglerade med hänsyn till sikt från flygledartorn och hinderfrihet för 
flygverksamheten. 

• Skapa förutsättningar för etablering av service, kontor, parkering och andra 
verksamheter som drar nytta av närheten till flygplatsen eller ger mervärde för 
resenärer och de som arbetar i flygplatsområdet (användningen C och P).  

• Reglera ett allmänt torg och planområdets planerade huvudgata för lokaltrafik.  

• Eftersträva en tillåtande och flexibel reglering då planområdet kommer att 
byggas ut under en längre tid framöver, med en i dagsläget okänd efterfrågan. 
Exempelvis reglerar inte detaljplanen lokalisering av de finmaskiga gatu- och 
ledningsnäten eller elnätstationer. 

*Taxi-remote: markerad plats där taxibilar står i kö med hjälp av ett datorsystem och 
transpondrar, för att senare få köra fram och hämta passagerare vid terminal 



 

KS/2017:486  3 
 

 

MILJÖBEDÖMNING 
Utifrån genomförd behovsbedömning bedömer Samhällsbyggnadskontoret att den 
föreslagna exploateringen, enligt kriterier till bilaga 4 i MKB-förordningen och enligt 
PBL, inte kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Med anledning av det kommer 
inte någon fortsatt miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, 
enligt 6 kap 11 § (1998:808) MB, att upprättas. Planens påverkan redovisas under 
relevanta rubriker i denna handling samt i detaljplanens tillhörande handlingar. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. i Miljöbalken 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i MB 
tillgodoses i planförslaget och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB iakttas. 
 

PLANDATA 

Planområdets läge och areal 
Planområdet omfattar ca 4 ha (40 000 m2) mark inom en del av fastigheten Arlanda 3:1. 
Marken är lokaliserad centralt i Arlanda flygplats terminalområde intill parkeringshus 
P41 vid terminal 4 och omgärdat av flygplatsens angöringsvägar. Planområdet utgörs 
huvudsakligen av markparkering och taxi-remote med tillhörande servicebyggnader. 
Avgränsningen är gjord i syfte att avsätta tillräcklig mark för utveckling av 
flygverksamheten, befintliga och framtida vägstruktur och en eventuell framtida station 
för Roslagsbanans förlängning norr om planområdet. 
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Markägoförhållanden 
All mark inom planområdets ägs av Swedavia AB. 

Planförfarande  
Detaljplanen genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Detaljplanen har inte inletts med planprogram då detaljplanens innehåll överensstämmer 
med den föreslagna inriktningen i den fördjupade översiktsplanen för Arlandaområdet 
(2006).  
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
Planområdet utgör en del av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. Enligt Sigtuna 
kommuns Översiktsplan 2014 ska utvecklingen inom området bidra till att skapa en mer 
sammanhängande stadsmiljö som binder ihop tätorten och flygplatsen. Ett varierat 
arbetsplatsutbud, differentierat näringsliv och utökat serviceutbud ska eftersträvas. En 
viktig fråga kopplat till området är behovet av en förstärkning av kollektivtrafiken, 
framförallt i det öst-västliga stråket mellan Märsta och Arlanda. 
Översiktsplan 2014 relaterar till Swedavia ABs Masterplan Arlanda 2012, vilket i sin 
tur baserades på den fördjupade översiktsplanen för Arlandaområdet (2006). 
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Fördjupad översiktsplan 
I den fördjupade översiktsplanen för Arlandaområdet (2006) anges att de terminalnära 
markområdena ska utvecklas genom förtätningar i befintlig struktur och att delområde 
D35, i vilken planområdet ligger, kan utvecklas ytterligare i kommersiellt syfte.  
 

 

Riksintressen 
Stockholm-Arlanda flygplats är ett riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8§ 
MB. Det är funktionen flygplats, inklusive behovet av framtida utveckling, som är av 
riksintresse, inte bara själva flygplatsanläggningen. I riksintresset ingår bland annat 
influensområden för bland annat flygbuller och höjdrestriktioner, som har betydelse för 
bebyggelseutvecklingen. Riksintresset beskrivs i Trafikverkets rapport 
Riksintresseprecisering för Stockholm-Arlanda (2021-03-31) och har i den nya 
preciseringen utökats med plats för nya rullbanor nordost befintliga banor. Se 
illustration från preciseringen nedan. Detaljplanen bedöms inte påverka/påverkas av 
förändringarna.  
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Även Arlandabanan och vägen till Arlanda E4.65 ingår i riksintresset för 
kommunikationer. Arlandabanan, Arlanda Central och stationerna för Arlanda Express 
ligger utanför planområdet men är under utredning för utbyggnad av två nya spår. De 
nya spåren kommer, enligt Trafikverkets spårritning tillhörande Samrådshandling för 
Arlandabanan, Skavstaby-Arlanda, PM:Spår, Järnvägsplan för val av lokalisering 2016-
03-16, inte att dras mellan befintliga spår och planområdet. Planförslaget bedöms därför 
inte hindra Arlandabanans utbyggnad. På infartsvägen E4.65 går både trafiken till 
flygplatsen och till planområdet. Hur denna väg berörs beskrivs under rubriken Gator 
och trafik. 
Flytten av taxi-remote och servicebyggnader till annan del av Arlanda har behandlats i 
Swedavia ABs Utvecklingsplan Landside 2030. Man förordar där en ny större 
långsiktig remote och samlokalisering med buss-remote nära Nybyggets trafikplats. 
Detaljplanen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på riksintresset för 
kommunikationer. Reglering av högsta tillåtna totalhöjd har utformats med hänsyn till 
sikten från flygledartornet och hinderfrihet för flygverksamheten. Högsta nivå för 
hinder, inklusive tillfälliga hinder som byggkranar, får i detta område vara 87 meter 
MSL i höjdsystem RH70. Detaljplanens högsta tillåtna totalhöjd är +80 meter över 
nollplanet i höjdsystem RH2000. Skillnaden mellan de olika höjdsystemen varierar över 
landet men uppgår som mest till 0,32 meter varför detaljplanens högsta tillåtna totalhöjd 
ligger betryggande under den hindersfria ytan. Flyghinderanalys har utförts av 
Swedavia AB och visade att bebyggelsen inte har någon påverkan på utrustning och 
procedurer som används vid inflygning mm.  
Den geografiska avgränsningen och utformningen har gjorts så att den föreslagna 
förändringen inte ska påverka befintliga terminaler eller begränsa utvecklingen av 
terminalerna i framtiden. Planbestämmelser som reglerar tillgänglighet för 
försörjningstunnlar och krav på CNS-analys på projekterade byggnader har införts för 
att säkra flygsäkerheten och anläggningen. 
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Ett annat riksintresse som berör Arlanda är Riksintresse för Totalförsvaret där SMHI:s 
väderradarsystem ingår. Väderradarn, som har varit placerad på Arlanda, har under år 
2018 omlokaliserats till en ny plats, ca en mil bort. Detaljplanens föreslagna bebyggelse 
bedöms därmed inte att påverka väderradarsystemet. 

Arlanda flygplats miljötillstånd och handlingsplan 
Arlanda flygplats är en s.k. A-verksamhet enligt miljöbalken och kräver miljötillstånd. 
Gällande tillstånd trädde i kraft vid årsskiftet 2015/2016 med villkor om bland annat att 
en handlingsplan för minskade utsläpp till luft upprättas och att Swedavia AB verkar för 
att åtgärderna genomförs. Miljötillståndet och handlingsplanen rör själva flygplats-
verksamheten och transporter vid, till och från flygplatsen. Den omfattar således inte en 
bestämd markyta eller kontor, hotell och annan exploatering på Swedavia ABs mark 
utan koppling till flygverksamheten. 
Målen i handlingsplanen är minskade utsläpp av koldioxid, minskad energianvändning 
(exklusive nyproduktion av fastighetsytor som t.ex. detaljplanen medför), ökad andel 
förnybart fordonsbränsle på flygplatsen samt ökad andel kollektiva transporter för 
resenärer.  
I dagsläget ingår planområdet i det område som miljötillståndet för Arlanda flygplats 
omfattar, eftersom det inom planområdet finns flygplatsverksamhet i form av parkering 
och taxi-remote. Dessa verksamheter kommer att flyttas till annan plats inom Arlanda 
och planområdet kommer då inte längre att omfattas av miljötillståndet. Dock leds dag-
vattnet från detta område till samma dagvattenanläggningar som flygplatsens dagvatten 
hanteras i. Detaljplanens påverkan på Arlandas dagvatten beskrivs under rubriken 
Dagvatten. 

Mellankommunala och regionala intressen  
I Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) pekas Arlanda-
Märsta ut som en regional stadskärna. Kärnan omfattar Märsta tätort, arbetsområdet 
Arlanda stad och Arlanda flygplats (se karta nedan). Arlanda flygplats roll som ett 
internationellt nav för flygtrafik och flygplatsens centrala roll för regionens och hela 
landets utveckling och konkurrenskraft, lyfts. 
Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta bedöms genom flygplatsen och närheten till 
Stockholm och Uppsala ha en stor utvecklingspotential och goda förutsättningar för en 
fortsatt utveckling av ett starkt näringsliv. Ett utvecklingsbehov i kärnan är en stärkt 
tillgänglighet till och från flygplatsen, särskilt från de regionala stadskärnorna 
Barkarby-Jakobsberg och Täby C-Arninge. För en förbättrad koppling mellan Täby C-
Arninge och Arlanda flygplats har en förlängning av Roslagsbanan, med vidare 
koppling till Märsta, utretts. 
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Utsnitt ur plankartan i RUFS 2050. Den regionala stadskärnan markerad i rött. 

Detaljplaner 
För området finns ingen gällande detaljplan. För norra delen av Sky City, intill 
flygledartornet, antogs en detaljplan 2009 (Del av Stockholm Arlanda City, Arlanda 
Airport City DP265) vilken är under genomförande för närvarande. Även en detaljplan 
för Arlandabanan, DP192 från 1997, finns för mark väster om aktuellt planområde. 

Kommunala policyer och strategier  
Sigtuna kommuns dagvattenpolicy ska följas. 
I Sigtuna kommuns trafikstrategi 2010 nämns bl.a. målen tillgänglighet, effektivitet, 
möjlighet till tillväxt och hög trafiksäkerhet. Planförslaget och Swedavia ABs 
översiktliga planering syftar till att förbättra alla dessa aspekter genom ett mer 
lättorienterbart trafiknät och tydligare skyltning, förbättrade gång- och cykelytor samt 
förbättrade angörings- och bytespunkter mellan trafikslag. Att ge plats för 
Roslagsbanans förlängning till Arlanda är också enligt trafikstrategin.  

Markavvattningsföretag 
Det finns inga markavvattningsföretag inom planområdet. Däremot finns 
Halmsjöbäcken kulverterad söder om planområdet från Halmsjön till Tomta varifrån 
den fortsätter vidare till Märstaån. 

Kommunala beslut rörande detaljplanen 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2017 § 220 om planuppdrag för Sky City 
syd, omfattande del av fastigheten Arlanda 3:1 (KS/2017:486).   
Bygg- och trafiknämndens arbetsutskott beslutade den 10 september 2019 § 32 att 
upprättat förslag till detaljplan skulle sändas ut på samråd. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Planerad bebyggelse och stadsmiljö 
Planområdet, som idag huvudsakligen utgörs av en asfalterad parkeringsplats med 
komplementbyggnader, föreslås utvecklas med en stadsmässig bebyggelse, med kvarter 
och gator med plats för gående och cyklister. Bebyggelsen föreslås vara sex till elva 
våningar hög, med de högre delarna närmare terminal 4 och flygledartorn.  
Kvartersstrukturen bidrar till att öka orienterbarheten både inom området och för de som 
angör flygplatsen söderifrån. Flygledartornet utgör i dagsläget ett landmärke i Sky City. 
På sikt kommer fler landmärken tillkomma i form av en tänkt kongress i norra Sky City 
(DP 265) samt ett högre hotell som planeras inom området för denna detaljplan.   
Ambitionen är att skapa ett välkomnande och trivsamt stadsrum som komplement till 
flygplatsens resandefokuserade miljöer och en plats där både resande, besökande och 
arbetande på Arlanda ska kunna hitta förströelse, rekreation och service. Genom att 
skapa möjligheter till publika lokaler i bottenvåningarna och platser för vistelse med 
grönska ges plats för rekreation och aktiviteter som inte funnits intill terminalerna 
tidigare.  
En trädkantad huvudgata korsar planområdet och binder samman terminal 2 med den 
planerade bebyggelsen norr om planområdet och vidare mot terminal 5. I övrigt har inte 
gator eller kvarters exakta lokalisering reglerats i plankartan. Detta på grund av att 

Illustration av planområdet med mindre anpassningar av befintlig vägstruktur utanför 
planområdet. Gång- och cykelstråk är markerade med orange. 
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tidplanen för genomförande är så lång att behoven och önskemålen på bebyggelsen kan 
komma att ändras. Flexibilitet eftersträvas.  
Nuvarande gångtunnlar till norra Sky City kan vara kvar fram till dess att in- och 
utfartsvägarna till terminalerna byggs om och kopplingen till Terminal 4 föreslås 
förbättras med en gångbro utmed en tänkt hotellbyggnad in till övre planet av Sky City 
som även är passage till Terminal 5. Denna gångbro kan även kopplas till en framtida 
station för Roslagsbanan och till norra delen av Sky City-området.  
Illustrationsplanen visar en struktur som grundar sig på en rimlig storlek på kvarter och 
ska ses som ett av många möjliga sätt att bebygga området inom ramen för detalj-
planens bestämmelser. Bebyggelsen bildar tillsammans med tidigare planlagt område 
norrut (DP 265) en tydlig flygplatsstad och gräns mot infartsvägen från E4:an. 
Byggnaderna i kanten utgör ett entrémotiv och ska därför utformas med hög kvalitet och 
välgestaltade volymer och fasader.  

Gestaltningsprogram 
Generellt hänvisas till Swedavia ABs Gestaltningsprogram för Stockholm Arlanda 
Airport där krav på bl.a. byggnader och gaturum redovisas. Bebyggelsen ska ha ett 
kontemporärt uttryck av hög kvalité, tydliga entréer, höga bottenvåningar med 
publikvända lokaler där det är möjligt och fläktrum och installationer integrerade i 
byggnadens arkitektur. Belysning på fasader och tak ska vara avskärmad och 
nedåtriktad för att inte störa flygtrafiken. Fasadmaterialen får inte vara starkt speglande 
eller störande för flygplatsens markradar. Utformningen av taken ska inte uppmuntra 
fågelliv. 

 
Visionsbild för ett framtida Arlanda med planområdet i fonden bortom den illustrerade 
Roslagsbanans station. Flygledartornet och den kringliggande bebyggelsen ingår i detaljplanen 
för norra delen, DP265. Illustration Tomorrow. 
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Verksamheter 
Sky City är tänkt att komplettera flygplatsens serviceutbud med till exempel 
restauranger, hotell, möteslokaler, biograf, butiker, gym och hantverk men också 
innehålla verksamheter som drar nytta av närheten till den internationella knutpunkt 
som flygplatsen utgör. Här kan till exempel finnas forskning- och utbildningslokaler, 
kontor med nationell och internationell anknytning och eventlokaler. Användnings-
bestämmelsen C, centrum, rymmer alla de verksamheter som bör ligga centralt eller på 
annat sätt vara lätt att nå för många människor. Även lättare form av vård samt 
polisstation ryms inom bestämmelsen. Användningen C har kompletterats med 
bestämmelsen P, parkering, i syfte att möjliggöra för framtida parkeringshus. 

Tillgänglighet 
Området är relativt plant och det bedöms inte vara några svårigheter att klara 
tillgängliga entréer och gator. Gatorna planeras med breda gångbanor och 
kantstensparkering. Gestaltningsprogrammet för Stockholm Arlanda Airport anger bl.a. 
släta och jämna beläggningar och nivåfria övergångar samt att gällande 
tillgänglighetsnormer ska följas och integreras i den övergripande gestaltningen. 

Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder 
På nuvarande vidsträckta parkeringsytor med skymmande bilar rör sig ett fåtal personer 
och man kan uppleva otrygghet och utsatthet. Kvartersstrukturen ger överblickbara 
avgränsade gaturum med entréer, god belysning, separata gångbanor och förbättrad 
orienterbarhet. Med publika verksamheter i gatuplan blir gatan befolkad och tryggheten 
med flera närvarande människor ökar.  

Friytor 
I dagsläget finns inga grönytor utformade för vistelse, endast för utsmyckning och 
avgränsning. I Sky Citys norra del, intill flygledartornet, planeras ett större torg för 
vistelse, lek, event och temporära installationer och vid infarten till Arlanda finns större 
grönytor med ett gång- och cykelstråk. 

Grönytor och platsbildningar 
Ett torg med planteringar och träd föreslås inom planområdet. Torget är tänkt att 
fungera som en välkomnande entré till södra delen av Sky City och vara en plats där 
man kan äta medhavd lunch, mötas och sitta ned en stund och njuta av växtligheten.  
Huvudgatan föreslås utformas med trädplanteringar och grönytor för att vara ett 
stimulerande gaturum och trivsamt gångstråk. I kanten av gatan, mot kvarvarande 
parkering och möjlig utvecklingsyta för terminal 2, föreslås en planteringsremsa som 
även kan fungera som dagvatteninfiltration/översvämningsyta. En mindre park kan 
också anläggas sydost om bebyggelsen. Den bör utformas både som vackert blickfång, 
avskärmning mot infartsvägarna och som infiltrationsyta vid kraftiga regn.  
Enligt Gestaltningsprogrammet för Stockholm Arlanda Airport ska entréer till publika 
byggnader markeras genom mindre entrétorg. De kan även ge rum för uteserveringar 
och publikt liv inom stadsdelen. 
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Lek och rekreation 
I dagsläget finns ingen dedikerad plats för lek utomhus, eftersom det inte finns några 
bostäder eller barnverksamhet på flygplatsen. Behovet av lekplatser har bedömts vara 
lågt.  
Torget inom planområdet kommer att ge vistelseyta med sittplatser, grönska och plats 
för aktiviteter. Utegym, schackspel, kompisgunga, klättervägg/ställning, bouleplan är 
tänkbara utrustningar för aktiviteter. Den planerade stora platsen vid flygledartornet ger 
plats även för rekreation, vilket ger en möjlighet att låta barn leka och springa runt, 
kanske i väntan på nästa flyg eller vid övernattning på hotellet intill.  

Gator och trafik 

Flygplatsens angöring och Sky Citys gatunät 
Planområdet förhåller sig till flygplatsens angöringsvägar på så sätt att den befintliga 
vägstrukturen kan bibehållas. Detaljplanen medger även plats för ett förbättrat system 
med bättre orienterbarhet, flexibilitet och större kapacitet vid utökad flygverksamhet.  
De illustrerade kvarteren och huvudgatan genom planområdet styrs delvis av den 
befintliga användningen och att området kan byggas ut etappvis med delvis bibehållen 
markparkering. Huvudgatan föreslås bli en 22 meter bred gata med breda gångbanor, 
kantstensparkering och bred grönyta med trädplanteringar på ena sidan.  
Kvartersgatorna kan bli smalare gaturum för lägre hastigheter med angöringsfickor på 
båda sidor, infarter till garage och varumottagning. Material och utformning styrs av 
Gestaltningsprogram för Stockholm Arlanda Airport och nedan illustreras gatusektioner 
för olika gatutyper inom planområdet. 

 
 
Exploateringen inom planområdet och flytten av befintlig parkering och taxi-remote till 
BETA förväntas öka trafiken till och från Arlanda med ca 1 860 fordon/dygn, varav  
ca 1 710 fordon/dygn kommer att åka på E4/65. 2 440 fordon /dygn beräknas köra till 
och från planområdet. Trafikökningen ger i sig inget behov av andra förstärknings-
åtgärder i det omgivande regionala/nationella vägnätet än de redan planerade 
åtgärderna. Trafikmängderna ingår i de övergripande prognoserna som tidigare tagits 
fram och vad som redovisats i Åtgärdsvalsstudie E4 för Häggvik-Arlanda (2017) samt i 
trafikutredningen för den fördjupade översiktsplanen för Arlandaområdet. Airport City 
Stockholm arbetar för närvarande med en övergripande trafikanalys för ett större 
område från Märsta till och med flygplatsen i öster och fram till Rosersberg i söder. 
Analysen tar hänsyn till både planerad och framtida bebyggelse. Med underlag av detta 
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arbete och Trafiktekniskt PM specifikt för Sky City syd bedöms denna detaljplans 
påverkan på vägnätets kapacitet som marginell. 
 
Swedavia AB utreder även en omläggning av in- och utfarter där bl.a. infarten till 
Terminal 5 flyttas öster- och söderut och Tvärvägens bro byggs om för dubbelriktad 
trafik med nya av- och påfarter till E4/65. Swedavia AB är väghållare för vägarna norr 
om Tvärvägen medan Trafikverket ansvarar för E4/65, infarten söder därom. Bro-
ombyggnaden föreslås för att skapa flexibilitet och ge möjlighet till en separering av 
trafiken till terminalerna och lokaltrafiken till Sky City samtidigt som den ger möjlighet 
att byta mellan trafiksystemen och vända tillbaka om man har kört fel.  
 
Hastigheten på infartsvägarna mellan in- och utfartsvägarna och terminalerna kan på 
grund av väggeometrierna vara högst 50 km/h, vilket motsvarar dagens förhållanden. 
Utbyggnaden är tänkt att ske etappvis och nedan visas en illustration av hur en framtida 
vägstruktur kan bli med fullt utbyggt Sky City, sannolikt tidigast år 2040. För att nå 
planområdet från E4/65 ska man kunna välja mellan att köra en ny ramp upp till 
Tvärvägens bro alternativt fortsätta mot terminal 4 och svänga vänster i höjd med det 
nya lilla torget i planområdet. Trafiken till terminalerna påverkas marginellt av 
utbyggnaden enligt planförslaget utan är mer beroende av den allmänna 
trafikutvecklingen kring terminal 5. Swedavia AB har därför planer på en breddning av 
infartsvägen och ett kollektivtrafikfält för att säkerställa framkomligheten för bussar.  

 
Illustrationsplan på ortofoto. Planområdet med fullt utbyggt Sky City och framtida 
vägstruktur för in- och utfarter till Arlanda samt möjlig station för Roslagsbanan. 
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Gång- och cykeltrafik 
Gaturummen i Sky City sätter gående i fokus med breda och släta gångbanor och en 
huvudgata med en möbleringszon för bänkar, belysning och skräpkorgar. Cykeltrafiken 
inom planområdet föreslås gå i blandtrafik med bilar och med en hastighetsbegränsning 
på 30 km/h på gatorna. I ett första skede används befintliga gång- och cykeltunnlar 
mellan norra och södra Sky City men i framtiden skulle gångtrafiken kunna gå på bro 
över in- och utfartsvägarna mellan delområdena.  
Cykelvägen från Märsta håller en god standard, är belyst och underhålls under alla 
årstider. Den ansluter till planområdet söderifrån via tunnel vid terminal 2 och föreslås  
kopplas till planområdet med en ny cykelbana. Cykeltrafiken från Rosersberg via  
väg 893 går dock i blandtrafik på väg med bristande belysning. Här finns behov av ny 
separat cykelbana. En koppling mellan cykeltrafiken på båda sidor E4/65 skulle behövas 
och det skulle kunna lösas med ny bro vid Jumbo Stay. 
 

 

Kollektivtrafik 
Arlanda är en internationell knutpunkt med såväl goda flygförbindelser, fjärrtåg, 
pendeltåg, Arlanda Express, flygbussar och lokalbussar. Utöver detta finns 
flygplatsbussar mellan terminaler, hotell och parkeringar. Hållplatserna är i dagsläget 
placerade intill terminalerna men det utreds för närvarande en flytt av busshållplatser, 
taxi- och personbilsangöring längre ut från terminalerna för att klara nya säkerhetskrav 
och ge plats för terminalutveckling. Hållplatserna placeras då närmare Sky Cityområdet. 
Det är möjligt att anlägga busshållplatser även på huvudgatan genom planområdet om 
behov uppstår.  
Kollektivtrafikens andel av det totala resandet till och från Arlanda har ökat de senaste 
tio åren och är idag ca 50 %. Enligt Swedavia ABs Draft Masterplan för Stockholm 
Arlanda Airport (2017-02-22) kommer andelen sannolikt att öka till minst 60 %.  
I Swedavia ABs planering för Arlandas utveckling ingår idéer om en Automated People 
Mover, en spårbunden lösning med förarlös trafik, monorail eller light rail, för 

Illustration av befintliga och föreslagna cykelvägar med utbyggda terminaler och vägnät. 
Ur Trafiktekniskt PM för Arlanda Sky City, planområde Syd. 
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persontransport inom Arlanda, mellan långtidsparkering och terminaler och andra 
verksamheter i närområdet. Planförslaget tar hänsyn till detta men med tanke på 
teknikutvecklingen kan det komma att bli en annan systemlösning, till exempel 
förarlösa bussar på mark. Ett område för en framtida station för en avgrening av 
Roslagsbanan från Täby/Vallentuna, och vidare till Märsta, är reserverat mellan 
planområdet och den norra delen av Sky City. Samråd har skett med den konsultgrupp, 
bl.a. Atkins, som utrett Roslagsbanans förlängning till Arlanda, med uppdrag från 
kommunerna i nordost. De föreslår en säckstation vid terminal samt en station längre ut 
vid Beta-parkeringen med möjlighet att vika av med en järnvägsgren mot Märsta. 
Säckstationen kan kopplas till Sky City och terminal 4 via gångbro. Området kommer 
således att vara väl försörjt med kollektivtrafik.  
 

Parkering och angöring 
Parkeringshusen vid terminal 2 och 4 har tillsammans ca 2 160 bilplatser. Inom och i 
direkt anslutning till planområdet finns idag ca 1 000 markparkeringsplatser för 
resenärer men inga cykelparkeringar. Ca 600 av de 1 000 markparkeringarna kommer 
att flyttas till lägen längre ut, t.ex. utbyggd långtidsparkering Beta, men planer finns 
även på nya eller utbyggda parkeringshus nära terminalerna. Ca 400 av flygplatsens 
markparkeringsplatser blir kvar vid en exploatering av planområdet. 
Parkeringsbehovet för den nya bebyggelsen är ca 760 bilplatser beräknat på 12 p-
pl/1000 m² BTA kontor och 25 p-pl för ett planerat hotell. På de nya gatorna kommer 
det att finnas kantstensparkering för korttidsangöring och cykelparkering i gatornas 
möbleringszon.  
Inom bebyggelsen kommer både bil- och cykelgarage att anläggas men 
försörjningstunnlar under mark medför att det inte går att anlägga garage i källarplan 

Vy från sydväst vid infarten till Sky City med väg- och spårreservatet till vänster. 
Illustration Tomorrow. 
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överallt. Något kvarter kommer sannolikt att bebyggas med parkeringshus då behovet 
kan vara svårt att tillgodose helt inom respektive kvarter.  
Det kvarter som illustrerats mellan torget och Terminal 2 skulle kunna bebyggas med ett 
parkeringshus med ca 1 125 parkeringsplatser samt hållplatser för charterbussar i 
gatuplan. Således kan man räkna med ett visst överskott av parkering inom planområdet 
som kan samnyttjas med flygplatsen och norra delen av Sky City. 

Natur och kultur  

Mark och vegetation 
Området har idag avgränsande trädrader av små träd utmed körbanor och 
parkeringskvarter. Mindre gräsytor omgärdar parkeringsplatserna och i nordöstra delen 
finns en liten skogsdunge. Marken är till större delen hårdgjord och föreslås även i 
fortsättningen vara detta. Kring Arlandas ankomstvägar finns grönytor som skapar en 
grön ankomst- och utfartskorridor. 
Huvudgatan ska utformas med gatuträd i planteringsytor. Träden ska planteras i gropar 
som fungerar både som magasin för dagvatten och som planteringar. Trädarter och 
trädgrupper som inte skapar gynnsamma habitat för fåglar ska väljas då fåglar orsakar 
störningar i flygtrafiken.  
Byggnadernas tak kommer delvis att vara 
täckta med sedum, dock inte ört/sedum eller 
grästak som i högre grad uppmuntrar 
fågelliv, vilket utgör en risk för 
flygverksamheten. Gator ska utformas med 
trädplanteringar och vegetationsytor men 
även bebyggelsekvarterens gårdar kan 
utformas med grönska. Vegetationen på mark 
och sedumtaken ökar trivseln i Sky City och 
medverkar även till att uppkomsten av urbana 
värmeöar minskar och att temperaturer 
utjämnas under dygnet. 

Fornlämningar och byggnadsminnen 
Inom området finns inga registrerade fornlämningar eller byggnadsminnen. 

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten 
Gällande miljökvalitetsnormer som bedöms vara aktuella för området är de som gäller 
för utomhusluft och ytvattenförekomster. 
Swedavia AB mäter kontinuerligt halterna av luftföroreningar som kvävedioxid, ozon, 
flyktiga organiska ämnen och partiklar på olika platser på Arlanda. Dessa värden 
redovisas i en årlig miljörapport. Värdena håller sig väsentligt under miljökvalitets-
normerna trots nuvarande biltrafikmängder på över 4 200 fordon/dygn närmast 
terminalerna.  
Detaljplaneförslaget medför ökade trafikflöden till och från Arlanda med ca 2 190 
fordon/dygn. Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms inte överskridas 
lokalt och den regionala påverkan bedöms vara försumbar. Se vidare under rubriken 
Luftföroreningar. 

Exempel på sedumtak. 
Hammarspark, Malmö, Vegtech. 
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Primär recipient för dagvatten är Halmsjöbäcken som leder vidare till Märstaån. 
Märstaåns ekologiska status är måttlig och den kemiska ytvattenstatusen uppnår ej god. 
De föreslagna bestämmelserna för planområdet förväntas minska samtliga halter 
föroreningar från planområdet och förbättrar möjligheten att uppnå miljökvalitets-
normerna för god kemisk ytvattenstatus år 2021. Se vidare under rubriken Dagvatten. 

Markens beskaffenhet 

Geotekniska förhållanden 
Ursprungligen bestod planområdet huvudsakligen av sandig morän och postglacial 
finsand med ett centralt beläget område med postglacial lera och enstaka partier med 
berg i dagen. När Arlanda flygplats anlades jämnades marken ut genom plansprängning 
och fyllnadsmassor och inom planområdet ligger marknivåerna nu generellt kring +30 
m ö h med en svag stigning åt sydöst. Berggrunden består av glimmerskiffer och djup 
till berg varierar mellan 0,5-7,7 m. Grundvattennivån ligger på ca +27-+28 m ö h. och 
varierar med årstid och nederbörd. Under utbyggnaden av norra Sky City-området har 
inget grundvatten av betydelse noterats trots schaktningar under den förväntade 
grundvattennivån. 
Nuvarande marknivåer planeras behållas så långt det är möjligt, men kan behöva ändras 
i närhet av väganslutningar. Källarvåningar är endast möjligt i begränsad omfattning på 
grund av de försörjningstunnlar som löper under området och försvårar grundläggning. 

Förorenad mark  
Norr om planområdet fanns en bensinstation från 1984 till 1997. Marken sanerades i 
samband med avetableringen och förorenade jordmassor fraktades till godkänd 
mottagningsanläggning. Inom planområdet har översiktliga miljötekniska 
markundersökningar utförts 2018 och 2019 för att få en indikation på förekomster av 
eventuella föroreningar och åtgärdsmål. Resultatet visar att halterna av metaller och 
petroleumväten tydligt understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för Mindre 
Känslig Markanvändning (MKM). Inga särskilda skyddsåtgärder avseende befintlig jord 
bedöms behöva vidtas i samband med byggnation på platsen. Provtagning visade även 
att halterna av PFAS med stor marginal understiger SGI:s preliminära riktvärde för 
MKM. PFAS har historiskt sett funnits i vissa brandsläckningsmedel. Det finns inga 
uppgifter om att det skulle föreligga någon risk för PFAS-förekomst inom det 
undersökta området, men Swedavia AB har ett internt krav på att det undersöks inför 
schaktningsarbeten. Det kan tilläggas att under 2017 genomförde Orbicon en 
miljöteknisk undersökning strax norr om planområdet, vilken omfattade analys av 
PFOS/PFAS i grundvatten. Analyserna visade på låga halter PFOS/PFAS i 
grundvattnet, väl under tillämpliga riktvärden. 
 
Kompletterande provtagningar på djupare jord ska genomföras i samband med att 
geotekniska undersökningar genomförs på de platser där schakter för husbyggnation, 
gator och dagvattenmagasin planeras. Skulle de kompletterande undersökningarna visa 
på att det förekommer föroreningar i sådana nivåer att det föreligger ett åtgärdsbehov, 
kommer schaktarbeten planeras på ett sådant sätt att förorenad jord separeras från icke 
förorenad jord och att denna transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Om 
behov finns kommer förorenad jord, efter urschaktning, att tillfälligt förvaras på 
iordningställd yta där täckning av materialet kan ske i avvaktan på borttransport. Om 
föroreningar föreligger kommer därtill ytterligare provtagning och analys ske på 
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urschaktat material i syfte att klassificera materialet ur föroreningssynpunkt. Sådan 
klassificering görs lämpligen på särskilda enhetsvolymen (t.ex. 100 m3). 

Syrabildande bergarter 
Markprovtagningar norr om planområdet och vattenprover från Halmsjöbäcken visar på 
förhöjd halt av arsenik. Detta härstammar sannolikt från de ursprungligt använda 
fyllnadsmassorna men kan även bero på förekomst av sulfidhaltigt berg, vilken 
glimmerskiffer är en högrisktyp av. Det är vid sprängning och användning av 
arsenikhaltigt berg som problem kan uppstå om syrebildande bergarter inte hanteras på 
ett korrekt sätt. Utlakning av surt vatten kan ge förhöjda metallhalter som följd. 
Ambitionen är att undvika källarvåningar, men om det i anläggningsskedet skulle bli 
aktuellt med bergschakt ska en geoteknisk karakterisering utföras på utsprängt berg för 
att kontrollera om risk för urlakning finns och om bergmassorna i så fall ska 
transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Se vidare TM Hantering och 
klassificering av utsprängt berg (Golder, 2018-08-30). 

Radon  
Enligt kommunens översiktliga markradonkartering ligger planområdet inom ett område 
med lokala förekomster av högradonmark. Byggnader ska uppföras radonsäkra om inte 
en undersökning visar att markradonvärdena underskrider de tillåtna värdena.  

Störningar och risker 

Flygbuller och trafikbuller 
Planområdet är omgärdat av in- och utfartsvägar samt tre landningsbanor vilket ger 
höga bullervärden. Enligt LFV Flygakustiks kartläggning, rapport D-LFV 2007-06905 
(2008-02-15) är dimensionerande ljudnivåer från flygtrafiken LAeq 57 dB och LAmax 81 
dB vid mätpunkt 2,5 m över mark. På högre höjd kan man förvänta en något högre 
ekvivalentnivå men inte högre maximal bullernivå. Sedan flygbullerutredningen 
utfördes har utvecklingen av farkostteknik bidragit till en minskad ljudalstring och 
flygplan ur t.ex. MD80-serien fasats ut och ersatts med bland annat den tystare Boeing 
737NG varför ljudmiljön bör ha ändrats. 
Trafikbullerutredning utförd för Sky City Syd i maj 2020 visar att trafikbullret vid fasad 
blir som högst, 65-70 dBA ekvivalent ljudnivå, mot Nordanleden och Mistralleden. 
Mellan kvarteren blir ekvivalent ljudnivå 50-65 dBA beroende på läge. Maximal 
ljudnivå blir 80-85 dBA på de lägre våningarna där bussar och större trafikmängder kör 
tack vare att de ligger närmare bullerkällorna. Hotellet får en bullerstörd fasad mot 
Mistralleden och en betydligt tystare sida på andra sidan byggnaden.  
Med lämpliga val av fasad, fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas 
med stängda fönster. Fasadisoleringen bör ge en dämpning på ca 35-40 dBA vilket 
överensstämmer med den rekommendation som gjordes i LFV:s rapport för flygbuller. 
Lämpliga åtgärder studeras i respektive byggnadsprojektering. Inga krav på bullernivåer 
finns för uteplats vid arbetsplatser. Torgets ekvivalenta ljudnivåer blir ca 60-65 dBA 
och ytan bakom hotellet ca 50-55 dBA. För inomhusmiljöer gäller BBR (Boverkets 
Byggregler). 
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Luftföroreningar 
Påverkan på miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (MKN) har utretts inom ramen för 
FÖP Arlandaområdet (2006). Beräkning av trafikalstring från planområdet och av dess 
konsekvenser för luftmiljön visar att planen inte riskerar att bidra till att MKN 
överskrids. Lokala mätningar inom flygplatsområdet visar att luftföroreningarna ligger i 
paritet med länsgenomsnittet. Dock ska ventilation i byggnader anordnas så att 
eventuella föroreningar i luften kan omhändertas. 

Risk för översvämning 
En skyfallsutredning har utförts för planområdet och dess omgivningar. Den visar att de 
regnmängder som kommer vid ett hundraårsregn samlas i gångtunnlar under in- och 
utfartsvägarna till terminalerna och att inga samhällsviktiga funktioner påverkas 
negativt. Största regndjup inom planområdet blir ca 30 cm. Gatorna ska höjdsättas så att 
dagvatten vid stora regnmängder avrinner mot de multifunktionella ytor som redovisas 
för tillfällig magasinering i illustration på sidan 26. 
Dagvattenutredningen föreslår även svackdiken och regnbäddar som kan översvämmas 
vid kraftiga regn. Torgytan skulle till exempel kunna utformas med en försänkt mitt 
som kan översvämmas. 

Karta som visar 
översvämningsytor 
vid 100-årsregn. 
Befintliga höjder med 
korrigering för 
svackdiken, 
översvämningsytor 
och byggnader.  
Ur PM Dagvatten 
Arlanda Syd, Cowi. 
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Risk vid sprängning och schaktning över tunnlar i mark 
Arlanda har ett försörjningstunnelsystem under mark som korsar planområdet. 
Tunnlarna begränsar möjligheten till våningar under mark och vid utbyggnad i enlighet 
med detaljplanen krävs särskild hänsyn till tunnlarna, vilket regleras med 
egenskapsbestämmelsen u1. Bestämmelsen reglerar att riskanalys med förslag på 
åtgärder och kontrollplan ska utföras och godkännas av flygplatsägaren innan bygglov 
kan beviljas och åtgärd påbörjas. Motivet till bestämmelsen är att det krävs mer 
detaljerat underlag, exempelvis projekteringshandlingar, för att kunna ta ställning till 
om och hur planerad bebyggelse påverkar tunnlarna och vilka eventuella åtgärder som 
krävs för att minimera påverkan på tunnlarna. Detta gäller även utförande och kontroll 
av byggarbeten. 

Risker för flygverksamheten 
All nybyggnation inom flygplatsens närområde innebär en förändring för flygplatsens 
verksamhet som ska analyseras så att denna inte orsakar oacceptabla 
flygsäkerhetsrisker. Krav finns på både på hinderfrihet över +87 meter över nollplanet 
med hänsyn till start- och landningsbanor och siktfrihet från flygledartornet. Högsta 
totalhöjd inom planområdet på +80 meter över nollplanet är väl under de 
hinderbegränsande ytorna enligt ICAO Annex 14, se karta nedan. 
 

 
  Karta som visar planområdets förhållande till de hinderbegränsande ytorna. 

 



 

KS/2017:486  21 
 

Sikten från flygledartornet har utretts, granskats av Swedavia AB och konstaterats 
fungera med föreslagen bebyggelsevolym. Endast mindre delar av ytan på färdområdet 
eller ”airside” påverkas av minskad sikt. Manöverområdet påverkas inte. Detta bedöms 
inte medföra någon betydande påverkan på flygverksamheten. Se karta nedan. 

 
 
 
Flyghinderanalys inkl. analys av påverkan på Swedavia ABs utrustning (så kallad CNS-
analys) har utförts av Swedavia AB och visade att bebyggelsen inte medför någon 
påverkan. Swedavias flyghinderanalys har därmed säkerställt att det inte blir någon 
påverkan på flygoperativa procedurer som möjliggör in- och utflygning till och från 
Arlanda, trots att byggrätten överstiger 50 m ö.h. i RH2000. Enligt Trafikverkets 
riksintresseprecisering för Arlanda flygplats 2021-03-31 ska procedurshinderytornas 
höjdangivelser inte ses som gränser som aldrig får genomträngas, men de utgör gränser 
för när det krävs att det genomförs en flyghinderanalys. Se karta på nästa sida. 
Planområdet ligger även  inom procedurshinderytor för Bromma flygplats och för Ärna 
flygplats norr om Uppsala. Dessa flygplatser bedöms inte påverkas av detaljplanen. 

Karta som visar områden som inte kommer att kunna överblickas från flygledartornet om all 
byggrätt inom planområdet skulle utnyttjas. 
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Luftfartsverket behöver mer detaljerad information och en påverkansanalys för att 
kunna svara. Detta kan göras i bygglovskedet då byggnaders form, placering och 
material har beslutats. 
Eftersom förhållandena på flygplatsen kan förändras med tiden och alla framtida 
byggnaders egenskaper inte är fastställda i planskedet ska en säkerhetsbevisning och 
flygsäkerhetsplan, utföras för varje byggnad eller anläggning och godkännas av 
Swedavia AB innan bygglov kan beviljas. Se även genomförandebeskrivning på sidan 
32. 
Tillfälliga högre anordningar under byggtiden, till exempel byggkranar, kräver flyg-
hinderanalys. Bebyggelse i närheten av flygverksamheten på Arlanda regleras utöver 
Plan- och bygglagen (PBL) även av Airport Regulations (AR) som är flygplatsens 
lokala och allmänna regelverk som alla med verksamhet på Arlanda ska känna till och 
efterleva. AR finns tillgängliga på Swedavia ABs hemsida och uppdateras löpande. 
  

Karta som visar procedurshinderytor närmast Arlanda. Byggrätten medger genomträngning 
av ytan med höjdnivå 50 m ö.h. Swedavias flyghinderanalys har visat att det inte medför 
någon påverkan på de flygoperativa processerna. 
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Detaljplaen medför inga hinder på manöverområdet eller förändringar på färdområdet 
(airside). 
Risk finns för kollision mellan fågel och luftfartyg varför flygplatsen arbetar för att 
motverka förekomsten av fågel på och nära flygplatsen genom att bl.a. minska 
tillgången på föda och göra miljön ogynnsam som boplats. Swedavia AB ska i 
planförslaget fortsätta att vara huvudman för allmänna platser varför denna risk bedöms 
kunna hanteras och minimeras. De gröna tak som ska finnas behöver vara av typ som 
inte lockar till sig insekter/fåglar. Extensiva sedumtak (moss-sedummatta) anses vara 
acceptabla. Taken ska utformas så att de inte tillför skyddade sittplatser för fåglar och 
vara tillgängliga för inspektion och borttagning av eventuella bon.  
De risker som bebyggelsen inom planområdet skulle kunna innebära för 
flygverksamheten har beaktats och minimerats genom analyser och planbestämmelser: 
 

• En flyghinderanalys och CNS-analys med underlag av maximala 
byggnadsvolymer har utförts som visar att planförslaget inte har någon negativ 
påverkan på inflygning och Swedavia ABs CNS-utrustning. 

• Planbestämmelser om begränsning av högsta totalhöjder. 

• Begränsning av sikt från flygledartornet har utretts och konstaterats fungera med 
föreslagen bebyggelsevolym. 

• Detaljplanen medför inga hinder på manöverområdet eller förändringar på 
färdområdet (airside). 

• Bestämmelse om att inte får ges innan CNS-analys inklusive påverkansanalys 
utförts och godkänts av Luftfartsverket och flygplatsägaren.* Denna bör 
innehålla bländningsanalys. 

• Upplysningar om att tak, beklädnadsmaterial, byggnadsutformning, belysning 
och skyltar kan påverka flygplatsens CNS-utrustning negativt eller orsaka 
reflektioner eller bländning som kan medföra risk för störning av flygtrafiken 
eller verksamheten i flygledartornet.  

• Upplysningar om att det, utöver PBL, finns EU-förordning 139/2014, 
Transportstyrelsens föreskrifter och Airport Regulations samt att det inför varje 
uppförande av byggnad eller anläggning ska utföras en säkerhetsbevisning och 
flygsäkerhetsplan innan arbetena påbörjas. 

 
 
 
*Denna bestämmelse har lagstöd i PBL 4 kap 14 § punkt 4: ”I en detaljplan får kommunen bestämma att 
lov eller startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får 
ges under förutsättning att […] 4. markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en 
markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten”. 
Kommunen anser att trots att lagstödet egentligen endast handlar om att vidta skydds- eller 
säkerhetsåtgärder på den fysiska tomten, bör man tolka detta i ett vidare perspektiv. Detta gör det möjligt 
att med hänvisning till lagparagrafen kräva en ”virtuell” säkerhetsåtgärd i form av CNS-analys som 
endast kan göras när man vet mer om hur de olika byggnaderna är projekterade i form och material för att 
kunna analysera exempelvis bländningar. CNS-analysen syftar till att visa att ingen påverkan sker på 
kommunikations-, navigations och övervakningsutrustning för flygverksamheten som i förlängningen 
bidrar till att olyckor med fara för människors hälsa och liv undviks. På så sätt skyddar bestämmelsen 
människor, vilket lagparagrafen anspelar på. 
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Risk för människor och byggnader nära flygplatsen 
Flygtrafiken blir säkrare för varje år och de europeiska flygplatserna som ingår i EASA 
(European Aviation Safety Agency) är underrepresenterade i olycksstatistiken. Flyg 
räknas som ett av de säkraste transportsätten. Olycksrisker för tredje man analyserades i 
den fördjupade översiktsplanen för Arlandaområdet i rapporten ”Analys av risker för 
tredje man i närheten av Stockholm-Arlanda flygplats NLR-CR-2003-042-PT-2”.  

Där förklarades att majoriteten av flygolyckorna sker i samband med start och landning 
i nära anslutning till rullbanornas ändar. Dessa olyckor kan kategoriseras i tre 
kategorier, s.k. veer off olyckor där planet kör av banan åt sidan, overrunolyckor där 
planet kör av banan i planets riktning samt over-/undershot-olyckor då planet kraschar i 
marken vid landning eller kort efter start. Planområdet ligger inte i någon av 
rullbanornas förlängning varför endast veer off olyckor är sannolika att drabba 
planområdet. Analysen visar att planområdet har en förhöjd risk jämfört med 
kommunen i övrigt men bedömdes som acceptabel för kommersiell verksamhet med 
den täthet som FÖP:en beskriver. Se illustration på sida 22.  
Risken för människor som vistas inom Sky City ska drabbas av olycka på grund av 
flygverksamheten utreddes av National Aerospace Laboratory (NLR) i samband med 
detaljplanen för norra Sky City (DP 265). Potentiell risk finns för att flygplan glider av 
start- och landningsbana 01L/19R (Veer-off), men det har inte inträffat sedan 
flygplatsen öppnades på 60-talet. Risken att ett flygplan når planområdet bedömdes som 
låg (<1x10-10), vilket innebär mindre än två veer off inom 100 000 år. Se vidare 
Riskbedömning Veer off händelse. Sky City skyddas av terminalbyggnader och 
mellanliggande infrastruktur. Aktuellt planområde bedöms ha samma förutsättningar 
och risknivå som norra Sky City. 
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Farligt gods och flygbränsledistribution 
Inom planområdet och hela det terminalnära området som utgör Sky City finns inga 
målpunkter för farligt gods och inga transporter av farligt gods får ske. 2017 infördes 
skärpta regler för flygplatser med hänsyn till terrorhot. Enligt Airport Council 
International ska varutransportbilar och tankbilar inte ges tillträde till terminalnära 
områden eller områden med hög persontäthet. Leveranser till flygplatsverksamheten 
sker via Central Godsmottagning i Cargo-området och via Grind 1 i öster.  
Det finns tre registrerade primära transportleder för farligt gods i anslutning till 
planområdets östra del. Dessa härrör troligen från den tid då det fanns en bensinstation 
nära terminal 5 men denna revs år 1997 och området har sedan planlagts för andra 
ändamål i detaljplan 265. Detaljplanen för Sky City Syd släcker helt möjligheten att ha 
bensinstation i det terminalnära området. Begäran om att ta bort de tre rekommenderade 
transportlederna för farligt gods kommer att göras till Länsstyrelsen. 
Distribution av flygbränsle sker i tunnel 20 meter ned i berget. Tunneln har bevakning, 
tillträdeskontroll och läckagevarningssystem. Vidare har flygbränslet har låg 
explosions- och brandrisk. Bränslet bedöms utifrån dessa förutsättningar inte utgöra 
någon risk ovan mark. Hänsyn ska tas till tunnlarna vid utbyggnaden vilket regleras 
med planbestämmelse om krav på riskanalys och åtgärdsförslag som ska godkännas av 
tunnelägaren.  

Elsäkerhet och elektromagnetiska fält 
Mellan en eventuell framtida Roslagsbanas kontaktledning och bebyggelse krävs ett 
skyddsavstånd på minst 8 meter samt ett utrymme för byggnadsunderhållsarbeten 
(Atkins, 2018). Det ger ett skyddsavstånd på minst ca 15 meter från spårmitt. 
Planförslaget medger ett byggnadsfritt område på som minst 64 m med plats för både 
station för Roslagsbanan och in- och utfartsvägar. Roslagsbanan föreslås placeras i 
mitten av det byggnadsfria området med möjlighet att få direkt ingång till plan 2 i 
terminal 4.  
Trafikverket anger att inom 20 m från kontaktledningen kan järnvägens 
elektromagnetfält störa känslig utrusning när tåg passerar. Den föreslagna bebyggelsen 
ligger 20-31 meter från antagen placering av Roslagsbanans kontaktledning och bör 
alltså ej bli störd. Frågan behöver analyseras djupare om och när Roslagsbanan byggs ut 
till Arlanda. Utredning av Roslagsbanans eventuella störning på flygverksamheten 
ligger utanför detaljplanens avgränsning. 
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Utrymning och åtkomlighet för räddningstjänsten 
Insatstiden från Märsta brandstation kommer, efter ny placering av brandstationen, att 
leda till insatstider över 20 minuter vilket påverkar möjligheten till utrymning med hjälp 
av räddningstjänsten. Detta har betydelse för hur byggnader utformas för att klara 
utrymning. Brandstation finns även på flygplatsen vilket kan ge betydligt kortare 
insatstid om inte flygverksamheten har behov av räddningstjänsten samtidigt. 
Åtkomligheten för räddningstjänsten och möjligheten till uppställningsplatser för 
stegbilar har kontrollerats översiktligt men bedöms slutligt i samband med bygglov. 

Teknisk försörjning 
Arlandas försörjningstunnelsystem innehåller huvudnät för bland annat vatten, avlopp, 
el och dagvatten. Detta kompletteras med markförlagda ledningar för ett finmaskigare 
nät. Befintligt system bedöms inneha kapacitet för att försörja utbyggnaden av Sky City 
syd. Anpassningar och utbyggnader av systemet är möjligt och genomförs kontinuerligt.  

Vatten och avlopp 
Området ansluts till Swedavia ABs VA-nät, vilket i sin tur är anslutet till kommunens 
VA-nät. Spillvatten kopplas till det kommunala nätet vid Måby och leds vidare till 
Käppalaverket. Det finns två anslutningspunkter för dricksvatten, en vid Måby och en 
vid Nybygget. 

Illustration av hur magnetfält kring 
järnväg minskar med avståndet. 
Ur Elektromagnetiska fält omkring 
järnvägen, Banverket 2003. 
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Dagvatten  
Kommunens dagvattenpolicy, som bl.a. syftar till att minska konsekvenser vid 
översvämning, utjämna dagvattenflöden och minska mängden föroreningar, ska följas. 
Länsstyrelsen och kommunen önskar minska både flöden och föroreningsmängder från 
planområdet mer än motsvarande befintlig situation och därmed föreslås ambitiösa 
fördröjnings- och reningsåtgärder. En dagvattenutredning har tagits fram för 
detaljplanen som redovisar förutsättningar, konsekvenser och möjliga lösningar för 
dagvattnet. Se vidare PM Dagvatten (Cowi, 2020). Arlanda är uppdelat i två 
avrinningsområden, Kättstabäckens avrinningsområde och Halmsjöbäckens 
avrinningsområde. Planområdet för Arlanda Syd hör till Halm-sjöbäckens 
avrinningsområde. Idag avvattnas planområdet genom konventionell dagvattenhantering 
via rännstensbrunnar till uppsamlande huvudledningsstråk och Tulldammen där det 
sedimenteras innan det leds till Halmsjöbäcken och vidare till Märstaån. Flygplatsens 
system för hantering av B-glykol från avisningsvätskor vintertid är inte sammankopplat 
med planområdets dagvattenhantering utan vätskorna leds till separata dammar och 
pumpas sedan vidare till Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö. Se PM Dagvatten 
s. 13-14 (Cowi, 2019).  

Den beräknade fördröjningsvolymen för att klara befintliga utflöden från planområdet 
vid 10-årsregn är 133 m³ och för att undvika översvämning vid 100-årsregn är 620 m³. 
Den dimensionerande fördröjningsvolymen blir dock den som medför att rening av 
dagvattnet förbättras. Bara genom att dagens markparkering ersätts med bebyggelse, 
torg och gator kommer föroreningarna att minska men med föreslagen bestämmelse om 
totalt 650 m³ fördröjningsvolym, i till exempel regnbäddar och svackdiken, kommer 



 

KS/2017:486  28 
 

föroreningsmängderna minska med 23-94% jämfört med dagsläget, beroende på ämne. 
Planförslaget bedöms därför förbättra möjligheterna för Märstaån att uppnå god status.  
Inom planområdet ska dagvattnet fördröjas och renas på olika sätt innan det leds vidare 
till huvudledningsstråken. Gator och torg ska utformas med renande fördröjnings-
magasin vilket exempelvis kan göras genom att planteringar och trädgropar utformas 
som dagvattenmagasin eller regnbäddar dit även takvatten leds. Dessa lösningar innebär 
också att träd och annan växtlighet får god luft- och vattentillförsel och frodas.  
Planbestämmelserna anger att takytor ska utföras täckta av sedum till minst 50%. Denna 
fördröjning är utöver dagvattenutredningens beräknade behov av fördröjningsvolymer.  
Större delen av dagens markparkeringar utgår och nya parkeringar i garage blir 
kopplade till oljeavskiljare vilket förbättrar dagvattnets kvalité ytterligare jämfört med 
dagens situation.  

 
 
 

Exempel på hur dagvattenhanteringen inom planområdet skulle kunna se ut.  
Ur PM Dagvatten Arlanda Syd, Cowi. 
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Illustration av princip för dagvattenmagasin i gatuplantering. Ur Gestaltningsprogram 
Stockholm Arlanda Airport 2016-08-12. 

Exempel på svackdike och regnbädd, rain garden, i stadsmiljö. Ur PM Dagvatten Arlanda Syd, Cowi. 
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Fjärrvärme och fjärrkyla 
Området kan anslutas till befintligt fjärrvärmesystem och fjärrkylsystem, vilket sker via 
befintligt försörjningstunnelsystem. 
 
El 
Området kan anslutas till befintliga elnätsystem. Nödvändiga elnätstationer kan 
anläggas inom kontorsbyggnad alternativt som separat byggnad inom planområdet. 
Möjlighet att anordna elnätstation inom kvartersmark säkerställs med en 
planbestämmelse i plankartan.  

Avfall 
Kommunen ansvarar för hämtning av hushållsavfall. Avfallshanteringen ska följa 
kommunens riktlinjer som regleras i Renhållningsordning för Sigtuna kommun. 
Respektive byggnad/verksamhet ska ha anordningar och utrymmen dimensionerade för 
verksamheten och utformade med hänsyn till god arbetsmiljö. Grovavfall, farligt avfall, 
förpackningar, returpapper och el-avfall ska sorteras ut från hushållsavfallet och hämtas 
av entreprenör på uppdrag av fastighetsägaren.  

Anslutande projekt 
Norr om planområdet pågår utbyggnaden inom detaljplan 265 med kontor och hotell. 
Utredningar pågår om en omläggning av in- och utfartsvägarna till terminalerna varför 
planområdet har avgränsats med hänsyn till detta. Utbyggnaden inom planområdet kan 
göras både med nuvarande infartsvägar och med ny vägstruktur. 

Barnkonsekvenser 
Det kommer inte att finnas bostäder, förskolor eller andra verksamheter där barn är 
huvudanvändare utan de förväntas vistas i Sky City tillsammans med vuxna. Med 
föreslagen utformning ges både barn och vuxna större möjligheter att få en säker och 
trivsam upplevelse i området. Platsen för lek, rekreation och avskilda gångbanor 
kommer att bli större jämfört med nuläget. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Organisatoriska frågor 

 

 
 
 
 
Beslut om Samråd Btn AU  

 
 
 
→ 

 
 
 
Q3 2019 

Beslut om Granskning KS → Q3 2021 
Beslut om Antagande KS → Q4 2021 
Laga kraft → Ca 3 veckor efter antagande om beslutet om 

antagande inte överklagas 

Huvudmannaskap 
Inom planområdet tillämpas enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Skälen är att 
enskilt huvudmannaskap förekommer i hela Sky City-området sedan tidigare och att 
området kräver en enhetlig förvaltning. 

Ansvarsfördelning  
Flygplatsområdet har särskilda förutsättningar avseende genomförandet. Planområdet är 
en del av och kompletterar ett befintligt sammanhang med pågående verksamhet, 
etablerad bebyggelse, anläggningar och vägnät.  
Swedavia AB är vid tidpunkten för detaljplanens antagande ensam fastighetsägare för 
all mark inom planområdet. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft avses planområdet 
successivt att detaljprojekteras, avstyckas och bebyggas. Det är troligt att flera nya 
fastigheter kommer att bildas inom planområdet som därefter säljs till andra aktörer som 
i sin tur kommer ansvara för byggnation och framtida förvaltning.  

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska 
och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt, men har ingen rättsverkan. 

Tidplan  
Planarbete bedrivs med målsättning att planen ska bli antagen av kommunstyrelsen 
under kvartal 4 i 2021. Under förutsättning att planen inte överklagas vinner den laga 
kraft 3 veckor efter kommunstyrelsens sammanträde. 

Samråd Granskning 
Upprättande 
gransknings-

utlåtande 
Antagande Laga kraft  

      

Här befinner sig 
planen nu 
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Swedavia AB såsom fastighetsägare vid detaljplanens antagande ansvarar likväl för att 
styra och samordna den övergripande utbyggnadsplaneringen. Utöver de förutsättningar 
som kommer från detaljplanen kommer platsspecifika förutsättningar att behöva utredas 
ytterligare och koordineras. Exempel på detta är exakta lägen för gångbroar, 
väganslutningar och grundläggning ovan på befintliga anläggningar. 
Ansvaret för projektering och utförande av anläggningar på allmän plats så som gator, 
torg och vatten- och avloppsledningar åläggs fastighetsägaren. Swedavia AB avser 
tillsvidare låta mark som planläggs som allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
kvarstå på fastigheten Arlanda 3:1 och förbli fastighetsägare för dessa markområden. 
Sigtuna kommun och Swedavia AB för med anledning av detaljplanen en dialog med 
Region Stockholm, Region Uppsala, Trafikverket m.fl. angående trafikmängder och 
anslutningar till det statliga vägnätet samt förutsättningar för det lokala och regionala 
busslinjenätets försörjning av Arlandaområdet.  
Swedavia AB ansvarar för Arlandas flygplatsbussar mellan terminaler och Swedavia 
ABs parkeringsanläggningar. 

Avtal 
Planavtal som reglerar ansvar och kostnader för framtagande av detaljplanen har träffats 
mellan Sigtuna kommun och Swedavia AB.  
Upprättat avtal finns mellan Sigtuna kommun och Swedavia AB avseende anslutningen 
av flygplatsens vatten-och avloppsnät till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
Swedavia AB har enligt avtalet rätt att vidareförsälja dricksvatten och mottaga 
spillvatten som leds till Sigtuna kommuns allmänna anläggning. För tillkommande 
förbindelsepunkter för dagvatten ska Swedavia AB betala en inkopplingsavgift enligt 
gällande taxa vid tidpunkten för inkopplingen. Brukningsavgift för dagvatten erläggs 
enligt gällande taxa och är beroende på omfattningen av den hårdgjorda yta som 
avvattnas från Arlanda. 
Exploateringsavtal tecknas inte eftersom detaljplanen inte medför konsekvenser som är 
nödvändiga att reglera mellan kommunen och Swedavia AB. Detaljplanen medför inga 
åtaganden eller ansvar för kommunen gällande iordningsställande eller förvaltande av 
markområden/anläggningar. 
Swedavia AB avser sälja kvartersmark inom planområdet. I samband med detta avser 
Swedavia AB träffa köpeavtal med villkor för exploatering för utbyggnad inom 
planområdet. I dessa avtal regleras utöver försäljningen särskilda förutsättningar för 
byggnation och gränssnitt mellan Swedavia AB, andra fastighetsägare och flygplatsens 
aktörer. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Swedavia AB är vid planens framtagande ensam fastighetsägare inom planområdet. 
Marken omfattar del av fastigheten Arlanda 3:1 i Sigtuna kommun. Detaljplanen utgör 
underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som är en förutsättning för planens 
genomförande.  

Fastighetsbildning, servitut m.m. 
Detaljplanen ger stöd och förutsättningar för att avstycka nya fastigheter från 
stamfastigheten Arlanda 3:1. 
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Särskilda rättigheter kan behöva bildas för t.ex. vägar, försörjningstunnlar och 
gångbroar samt körväg under byggnader. Fastighetsbildning och rättighetsbildning 
prövas i förekommande fall av Lantmäteriet och föregås av en ansökan som utförs och 
bekostas av fastighetsägaren. Det finns vissa anläggningar som är kritiska för 
flygplatsens verksamhet som är belägna på kvartersmark som kan komma säljas. 
Rättigheter för dessa bedöms behöva bildas. Swedavia AB avser reglera detta i 
kommande köpeavtal.  

Allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
Detaljplanen redogör för både kvartersmark och allmän platsmark. Swedavia AB avser 
tillsvidare låta mark som planläggs som allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
kvarstå på fastigheten Arlanda 3:1 och förbli fastighetsägare för dessa markområden.  
De allmänna platserna inom planområdet ska efter utbyggnad förvaltas av en eller flera 
gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetsanläggningar prövas och inrättas av 
Lantmäteriet vid anläggningsförrättning. I förrättningen regleras anläggningens 
innehåll, omfattning och andelstal. Swedavia AB avser ansöka om förrättning innan 
försäljning av berörda fastigheter sker.  
Alla fastigheter (i dagsläget enbart Arlanda 3:1) inom planområdet bedöms ha nytta av 
de allmänna platserna inom området för trafikanslutning, även det planlagt som TORG 
då trafik kan behöva ledas över denna yta. Båtnadsområde för gemensamhets-
anläggningen för de allmänna platserna bör därvid vara hela planområdet. Behov av 
bildande av och eventuell uppdelning i gemensamhetsanläggningar samt deltagande 
fastigheter beror på hur fastighetsindelningen kan komma att ske, och bedöms vid 
lantmäteriförrättning. 

Markområden/anläggningar för gemensamma behov på kvartersmark 
Det är möjligt att anläggningar och markområden som tjänar flera fastigheter kan 
komma att anläggas på kvartersmark. På samma vis som för den allmänna platsen kan 
det här bli aktuellt att bilda gemensamhetsanläggningar. Ansökan om att bilda dessa kan 
komma att ske på initiativ av Swedavia AB eller framtida köpare (fastighetsägare). 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Detaljplanen upprättas av Sigtuna kommuns samhällsbyggnadskontor och bekostas av 
Swedavia AB genom planavtal. Planområdet innefattar kvartersmark och allmän plats 
med enskilt huvudmannaskap. Planområdet omfattar inte kommunal mark och 
kommunen belastas inte av kostnader för iordningsställande av den allmänna platsen 
Planens genomförande innebär att Swedavia AB kan sälja mark alternativt uppföra egna 
byggnader till nytta för Stockholm Arlanda Airport.  
Exploatör står för kostnader i samband med bygglov, analyser och flyghinderanmälan.  

Tekniska frågor 

Airport Regulations 
Verksamheter, bebyggelse, installationer och andra anläggningar inom Arlandaområdet 
ska följa de lokala regelverk som finns i Airport Regulations. Airport Regulations rör 
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säkerhet, skyddsobjekt, miljö, teknik, trafik, brand m.m., uppdateras tre gånger per år 
och finns tillgängliga på Swedavia ABs hemsida.  

Tekniska utredningar 
De tekniska utredningar som har genomförts under planprocessen beskrivs i 
planbeskrivningen. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar de utredningar som är 
nödvändiga för bygglovsprövningen och exploatering på kvartersmark, till exempel 
CNS-analys och påverkansanalys. Exploatör kan behöva bekosta åtgärder för CNS-
utrustning om utformningen av bebyggelsen inte anpassas utan får en negativ påverkan 
på CNS-utrustningen. 
Ytterligare geotekniska utredningar och miljötekniska markundersökningar ska utföras i 
projekteringsskedet, både för byggnader och allmänna platser.  

Trafik och parkering 
Planförslaget är genomförbart både under förutsättning att det befintliga vägnätet 
behålls samt om en omläggning av vägnätet genomförs. Utrymme för 
trafikomläggningen säkerställs genom detaljplanens geografiska avgränsning. Swedavia 
AB är huvudman för vägsystemet från terminal ut till Tvärvägens bro.  
 
Vid en omläggning av in- och utfartsvägarna till flygplatsen förutsätts en etappvis 
utbyggnad så att tillgängligheten till terminal alltid säkerställs.  
 
Vid bygglovsansökan ska exploatören visa hur parkeringsbehovet tillgodoses. Vid 
behov kan även parkeringsavtal med separat parkeringsanläggning vara en lösning. 

Ledningar 
Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggstart och för eventuell kabelutsättning 
för att säkerställas att mark som ska schaktas eller bebyggas är fri från ledningar. Detta 
avser även byggnad och anläggningar vilka är upplåtna för teknikutrustning eller 
liknande installationer. Eventuell ledningsflytt eller annan förändring av befintliga 
anläggningar utförs av lednings- eller anläggningsägaren men bekostas av exploatören. I 
de fall befintliga ledningar eller anläggningar måste omläggas med anledning av 
plangenomförandet regleras ansvar och finansiering för utförande i regel i särskilda 
avtal mellan fastighetsägare och ledningsägare/anläggningsägare. 

Flyghinderanmälan 
En flyghinderanmälan ska göras till Försvarsmakten minst fyra veckor innan byggstart 
om den planerade byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd överstiger 45 
meter. För att Försvarsmakten ska ta emot en flyghinderanmälan ska bygglov eller 
miljötillstånd finnas för det aktuella objektet/projekt. 

Dokumentation och kontroll 
Riskanalys med förslag på åtgärder och kontrollplan vid sprängning, schaktning och 
grundläggning ska redovisas och godkännas av Swedavia AB innan bygglov kan 
beviljas.  
Innan startbesked kan ges för respektive projekt ska en miljöteknisk markundersökning 
utföras som redovisar eventuella markföroreningar och hur dessa ska avhjälpas samt en 
utredning av risken för förekomsten av sulfidhaltigt berg. Om risk finns ska även en 
beskrivning av hantering och kontroll av detta ingå. Se vidare TM Hantering och 
klassificering av utsprängt berg (Golder, 2018). 
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Kontrollpunkter för dagvattenkvalitén finns nedströms Halmsjöbäcken och kontroll sker 
fortlöpande sedan tidigare. Swedavia AB ansvarar för dagvattenanläggningarna mellan 
planområdet och kontrollpunkterna. 
En säkerhetsbevisning/flygsäkerhetsplan ska utföras för varje byggnad eller anläggning 
innan byggnation påbörjas. Säkerhetsbevisningen sker enligt rutin hos Swedavia AB 
och ska godkännas av Swedavia AB. Säkerhetsbevisningen omfattar bland annat 
flyghinderanalys, bländningsanalys och ska kontrollera att placering, material, 
utformning och belysning, vegetation, vibrationer, eventuell sprängning inte stör 
verksamheten i flygledartornet eller flygtrafiken samt att det inte har negativ påverkan 
på Luftfartsverkets och Swedavia ABs CNS-utrustning. CNS-analyserna utförs av 
Luftfartsverket respektive Swedavia AB efter ansökan från exploatör. 
Flygsäkerhetsplanen dokumenterar säkerhetsbevisningen, föreslagna åtgärder och 
kontroller. 

Administrativa frågor 
Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.  
För att säkerställa att ny bebyggelse inte påverkar flygverksamheten negativt ska CNS-
analys inklusive påverkansanalys vara utförd och godkänd av Luftfartsverket och 
flygplatsägaren innan bygglov får ges. Lämpligen ansöks om analyserna hos 
Luftfartsverket redan i samband med att bygglovhandlingar tas fram så att 
bygglovsprocessen inte behöver tas om vid negativt svar på analyserna med krav på 
ändringar i utformning, placering och material. 
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