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Detaljplan för  
Sky City syd 
omfattande del av fastigheten Arlanda 3:1  
i Sigtuna kommun, Stockholms län 

 

Granskningshandling 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

SAMRÅDSFÖRFARANDE  
Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25 september till och med 
den 22 oktober 2019. Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i 
kommunhusets entréhall (Södergatan 20), på Märsta bibliotek (Kulturtorget 7) och på 
SkyBridge i Sky City, Arlanda flygplats. Planhandlingarna har även visats på 
www.sigtuna.se/detaljplaner. 

INKOMNA YTTRANDEN 
Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan: 

 Yttrande utan 
erinran 

Yttrande med 
synpunkter 

Sakägare enligt 
fastighets- 
förteckning 

Synpunkter som 
ej tillgodosetts 

1. Länsstyrelsen Stockholms län  x   
2. Lantmäteriet  x   
3. Trafikverket  x   
4. Trafikförvaltningen Region Stockholm  x   
5. Luftfartsverket  x   
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden  x   
7. Brandkåren Attunda  x   
8. Arlandabanan Infrastructure (AIAB)  x  x 
9. Skanova AB  x   
10. Swedavia AB x  x  
11. Försvarsmakten x    
12. Stockholm Exergi x    
13. Vattenfall Eldistribution AB x    
14. Svenska kraftnät x    
15. E.ON Värme i Stockholm x    
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 
Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på Samhällsbyggnadskontoret. 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen inte tillgodoser riksintressen 
enligt 3 och 4 kap. miljöbalken, att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken 
riskerar att inte följas samt att bebyggelsen riskerar att bli olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  
Länsstyrelsen anser att kommunen inför granskningsskedet behöver genomföra de 
utredningar som efterfrågas av Luftfartsverket för att kunna bedöma påverkan på 
riksintresset för kommunikationer. Vidare behöver kommunen visa att utbyggnationen 
av Arlandabanan inte hindras av planens genomförande. Kommunen behöver även 
fortsatt utreda och redovisa planens påverkan på att kunna följa miljökvalitetsnormer för 
vatten samt markens lämplighet för sitt ändamål utifrån risker kopplade till 
markföroreningar, transporter med farligt gods, flygplatsens verksamhet och 
översvämningar.  
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
 
Riksintresse för kommunikationer 
Stockholm Arlanda Airport är ett riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § 
MB. Länsstyrelsen har tagit del av Luftfartsverkets yttrande och instämmer i att de 
utredningar som efterfrågas ska genomföras inför granskningsskedet. Luftfartsverket 
anger att de utan dessa utredningar inte kan avgöra om planens genomförande påverkar 
riksintresset Arlanda flygplats eller inte.  
Även Arlandabanan ingår i riksintresset för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. 
Trafikverket framför i sitt yttrande att en järnvägsplan håller på att tas fram för en ökad 
kapacitet på Arlandabanan. Enligt Trafikverket kan det inte uteslutas att planförslaget 
påverkar riksintresset. Planförslaget har enbart tagit hänsyn till befintliga tunnlar och 
inte en framtida utbyggnadsmöjlighet. Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets yttrande 
gällande att kommunen behöver utreda att planförslaget inte påverkar riksintresset som 
Arlandabanan utgör negativt.  
I riksintresset för Stockholm Arlanda Airport ingår rullbanor och terminalområdet. 
Området som omfattas av riksintresset behöver redovisas i planbeskrivningen. 
Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen på att det finns ett markanspråk 
fastlagt för framtida rullbanor men vilket område håller på att fastställas inom ramen för 
den nya riksintressepreciseringen för Stockholm Arlanda Airport som förväntas beslutas 
under våren 2020. När den nya riskintressepreciseringen är klar behöver den redovisas i 
planhandlingarna.  
Miljökvalitetsnormer  
Berörda vattenförekomster med miljökvalitetsnormer är Märstaån (via Halmsjöbäcken) 
och grundvattenförekomsten Stockholmsåsen-Arlanda. Märstaån har problem med 
övergödning (måttlig), arsenik och PFOS. Även om Länsstyrelsen anser att 
dagvattenutredningen (COWI 2019) ger ett bra underlag för vidare arbete med 
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dagvattenfrågorna framgår det inte hur de åtgärder som föreslagits påverkar möjligheten 
att kunna följa miljökvalitetsnormerna.  
Det framgår av dagvattenutredningen att flödena ut kommer att öka men att halterna av 
föroreningar kommer att minska. Länsstyrelsen anser att flödena från området redan i 
nuläget är för stora vilket med stor sannolikhet bidrar till en negativ påverkan av 
vattenkvaliteten. Dagvattenutredningen presenterar endast en schablonmässig 
modellering medan Länsstyrelsen anser att kommunen med hjälp av underlag för det 
specifika området behöver visa att detaljplanens genomförande inte kommer att orsaka 
ökade utsläpp av arsenik och PFOS till recipienten Märstaån. Förhållandena på platsen 
avviker från det normala varför schablonmässiga modeller kan bli missvisande för 
området. För arsenik råder idag måttlig status och MKN är god status senast 2027. För 
det prioriterade ämnet PFOS överskrids den tillåtna årliga medelhalten mångfaldigt med 
en uppmätt årsmedelhalt 2018 på 150,8 ng/l mot gränsvärdet 0,65 ng/l som indikerar 
god status. 
I området har det använts bergmaterial som genererar betydande läckage av metaller till 
yt- och grundvatten. Kommunen behöver därför inför granskningsskedet komplettera 
planbeskrivningen med en bedömning av vilka risker kopplade till miljöskador som 
finns och vid behov presentera en riskhanteringsplan.   
 
Markföroreningar 
Det har på en närliggande fastighet, Arlanda 3:15, bedrivits en bensinstation som nu är 
nerlagd. Markens föroreningar har undersökts och åtgärdats men föroreningarna kan ha 
spridits till nu aktuellt planområde vilket alltså behöver utredas av kommunen för att 
säkerställa att eventuella föroreningar inte negativt påverkar människors hälsa. 
Kommunen behöver i planbeskrivningen redogöra för hur eventuella föroreningar ska 
hanteras så att det inte finns någon risk för människors hälsa. 
Länsstyrelsen vill vidare upplysa om att klimatförändringar såsom extrem nederbörd 
samt förändrade grund- och ytvattennivåer kan medföra ändrat spridningsmönster av 
eventuella markföroreningar. Kommande utredningar och eventuella åtgärder ska ske i 
samråd med tillsynsmyndigheten. 
 
Transporter farligt gods 
Kommunen anger i planbeskrivningen att det inte finns några målpunkter för farligt 
gods inom eller nära planområdet och att kommunen bedömer att inga transporter av 
farligt gods sker. I Länsstyrelsens WebbGIS framgår dock att det finns tre primära 
transportleder i direkt anslutning till planområdets östra del. Länsstyrelsen anser därför 
att kommunen behöver beakta de risker som kan finnas kopplade till transporter på de 
primära transportlederna. Sker inga transporter med farligt gods behöver kommunen 
förtydliga på vilka grunder detta kan säkerställas.  
Kommunen beskriver även att distribution av flygbränsle sker i kulvert under 
planområdet och att det vid utbyggnad av området behöver tas hänsyn till tunnlarna. En 
planbestämmelse har införts som reglerar lägsta schaktningsnivå samt en upplysning om 
att startbesked inte får ges innan en riskanalys genomförts och ett godkännande av 
tunnlarnas ägare finns. Länsstyrelsen anser att kommunen inom ramen för planarbetet 
ska utreda och säkerställa riskerna inom planområdet. Inför granskningsskedet behöver 
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kommunen därför utreda riskerna kopplade till distributionen av drivmedel under jord 
för att kunna avgöra markens lämplighet för sitt ändamål.  
 
Flygplatsens verksamhet 
Kommunen har tagit fram en utredning gällande avåkningsrisk från start- och 
landningsbana i syfte att undersöka om olycksrisker kopplade till så kallade veer-off 
händelser kan ha en påverkan på planområdet. Utöver detta behöver kommunen inför 
granskningsskedet beakta om det även finns olyckshändelser kopplade till flygplatsens 
verksamhet som kan påverka planområdet såsom haveri vid start eller landning.  
 
Översvämningsrisk 
Det framgår i dagvattenutredningen att vattnet vid ett 100-års regn kommer att bli 
stående och ansamlas på flera platser inom planområdet. Utredningen gällande 
översvämningsrisken är dock gjord för befintliga marknivåer och det går därför inte att 
avgöra hur risken för översvämning ser ut efter planens genomförande. Kommunen 
behöver därför inför granskningsskedet redovisa var vattnet kan ansamlas och hur dessa 
ytor kan ta hand om stora vattenmängder motsvarande ett 100-års regn med 
klimatfaktor. Kommunen behöver även visa att planens genomförande inte innebär att 
omkringliggande bebyggelse eller samhällsviktiga funktioner påverkas negativt.  
 
Rådgivande synpunkter  
 
Trafikanalys 
Kommunen anger i planbeskrivningen att planens genomförande och flytten av befintlig 
parkering till andra området förväntas öka trafiken till och från Arlanda med cirka 2190 
fordon/dygn varav 2015 fordon/dygn förväntas köras på E4/65. Kommunen anger 
vidare att trafikökningen inte ger något behov av förstärkningsåtgärder på det regionala 
vägnätet utöver vad som redan är planerat. Trafikverket framför dock i sitt yttrande att 
det saknas en trafikanalys som är baserad på basprognos 2040 och utifrån det ett 
ställningstagande på statlig infrastruktur. Länsstyrelsen instämmer i att kommunen inför 
granskningsskedet bör redovisa hur trafikökningen förväntas bli utifrån basprognos 
2040.  
 
Planbestämmelser 
Den korsprickade marken anger att endast komplementbyggnader och underjordiska 
byggnader får uppföras. Det anges även på plankartan att en gångbro får anordnas över 
den korsprickade marken. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att en 
gångbro kan utgöra byggnadsarea beroende på vilken höjd gångbron har. 
Planbestämmelserna kan alltså vara motstridiga och kommunen bör därför förtydliga på 
vilken höjd gångbron får uppföras.  
Under rubriken ”upplysningar” framförs att en bländningsanalys ska genomföras innan 
bygglov får ges och en riskutredning kopplad till försörjningstunnlar ska genomföras 
innan startbesked får ges. Villkorsbestämmelser utgör en administrativ bestämmelse och 
kan alltså inte ses som en upplysning. Läs gärna med på PBL Kunskapsbanken: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-
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kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-
bestammelser/Villkor-for-lov/.  
Länsstyrelsen anser vidare att planbestämmelsen ”tak- och fasadbeklädnad får inte 
utföras med radarstörande material” inte uppfyller tydlighetskravet enligt 4 kap. 32 § 
PBL. Vad som är ett radarstörande material är otydligt och planbestämmelsen bör därför 
omformuleras. 
  
Fornlämningar 
Länsstyrelsen i Stockholms län har ingen erinran ur fornlämningssynpunkt om det 
planerade detaljplanen på rubricerad fastighet utförs enligt insända handlingar. 
I nära anslutning till det planerade området finns lämningen L2016:2016 (f.d. RAÄ-nr 
Husby-Ärlinghundra 93:1), som enligt beskrivningen i Riksantikvarieämbetets Fornsök 
(fornminnesinformationssystem) är en fornlämningsliknande lämning. Lämningen 
borttogs troligen utan undersökning på 1990-talet, förmodligen i samband med 
byggnation av ett parkeringsgarage.  
 
Undersökning 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan 
förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 
 

Kommentarer till Länsstyrelsen 
1.1 Riksintresse för kommunikationer 
Angående flyghinderanalys och CNS-analys: se svar till Luftfartsverket nedan, punkt 5. 
Arlandabanan: Se svar till Trafikverket och Arlandabanan Infrastructure, punkt 3.2 och 
8. 
Planbeskrivningen har kompletterats med redovisning av riksintresset, enligt 
remissversion. Övrig information noteras. 
 
1.2 Miljökvalitetsnormer 
Sedan detaljplanens samråd har dagvattenutredningen reviderats och kraven på 
fördröjnings- och reningsåtgärder skärpts. Med föreslagna dagvattenåtgärder bedöms 
utflödet från planområdet minska från dagens ca 620 l/s till ca 60 l/s vid ett 10-års regn. 
Även föroreningshalter och mängder förväntas minska markant efter exploatering med 
planerade dagvattenåtgärder. Sammantaget bedöms detaljplanen medföra en betydligt 
förbättrad möjlighet att uppnå MKN. Se vidare PM Dagvattenutredning (Cowi, 2020-
05-25) 
Risker kopplat till urlakning av surt vatten ur arsenikhaltigt berg vid eventuell 
sprängning har beskrivits i planbeskrivningen liksom hur hantering av detta ska ske. En 
geoteknisk karakterisering ska 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). 
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1.3 Markföroreningar 
Eventuell spridning av föroreningar från platsen för tidigare bensinstation till planområdet 
kommer att kontrolleras vid provtagning inför byggnation och hur det ska hanteras är nu 
infört i planbeskrivningen. Översiktliga miljötekniska markundersökningar visade att 
föroreningarna håller sig under Naturvårdsverkets generella riktlinjer för mindre känslig 
markanvändning. 
 
1.4 Transporter av farligt gods 
År 2017 infördes skärpta internationella regler för säkerhet vid flygplatser. Enligt 
Airport Council International ska varutransportbilar och tankbilar inte ges tillträde till 
terminalnära områden eller områden med hög persontäthet. Leveranser till 
flygplatsverksamheten på Arlanda flygplats sker via Central Godsmottagning i Cargo-
området och via Grind 1 i öster. Att vägen är utpekad kan bero på att det tidigare funnits 
en bensinstation i det terminalnära området. Bensinstationen revs 1997 och marken har 
planlagts för andra ändamål. Swedavia avser att lämna in en begäran om att ta bort 
E4.65 från det rekommenderade farligt gods-vägnätet till Länsstyrelsen. 
Distributionen av flygbränsle sker i djupt liggande kulvert. Tunneln har bevakning, 
tillträdeskontroll och läckagevarningssystem. Vidare har flygbränslet har låg 
explosions- och brandrisk. Tunnlarna innebär inte att marken är olämplig för 
byggnation, men ställer krav på att det i samband med projektering genomförs en 
riskanalys med förslag på åtgärder för grundläggning, vilket regleras med 
planbestämmelsen u1 i plankartan. Riskanalys inför byggnation har exempelvis 
genomförts för de två uppförda byggnaderna i norra delen av Sky City (detaljplan 265).  
Kommunen bedömer därför att riskerna kopplade till flygbränsle är hanterade och inte 
behöver utredas vidare i detaljplanen. 
 
1.5 Flygplatsens verksamhet 
Planbeskrivningen har kompletterats med en förklaring av varför endast veer-off 
olyckor är sannolika att drabba planområdet.  
 
1.6 Översvämningsrisk 
Ny skyfallsanalys har utförts med byggnader enligt planförslaget och justerade 
marknivåer, 100-årsregn och klimatfaktor. Resultatet har förts in i planbeskrivningen. 
Analysen visar att inga kringliggande byggnader eller samhällsviktiga funktioner 
kommer att påverkas negativt vid detaljplanens genomförande. 
 
1.7 Trafikanalys 
Se kommentar till Trafikverket, punkt 3.5. 
 
1.8 Planbestämmelser 
Bestämmelse för gångbro har justerats, liksom den korsprickade marken. 
 
Villkorsreglering har justerats och flyttad till administrativa bestämmelser.  
 
Bestämmelsen om radarstörande material har ersatts med en bestämmelse om att 
startbesked inte får ges innan en flyghinderanalys inklusive CNS-analys har utförts och 
godkänts. Information om att saker som kan påverka flygplatsens CNS-utrustning 
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negativt eller orsöka bländningar och reflektioner har lagts till under rubriken 
Upplysningar i plankartan. 

2. Lantmäteriet 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
Genomförandebeskrivning 
Av planbeskrivningen framgår på s. 2 att planen ska vara flexibel eftersom, som 
Lantmäteriet förstår det, det inte finns någon plan för hur genomförandet är tänkt att gå 
till. Enligt Lantmäteriet präglar detta planbeskrivningens redovisning av genomförandet 
enligt 4 kap. 33 § tredje stycket plan- och bygglagen (2010:900)(PBL), bland annat i 
följande avseenden:  
 

På s. 24 skriver kommunen ”[g]ator och andra allmänna platser kommer att ligga 
kvar inom stamfastigheten. Gator och andra allmänna platser kan komma att 
anläggas på mark som i plankartan är planlagd som kvartersmark eftersom planen 
förväntas byggas ut under lång tid och utformningen av det mer finmaskiga gatunätet 
mellan fastigheterna, kan komma att driftas och underhållas av en 
gemensamhetsanläggning gemensam för fastighetsägarna inom planområdet om det 
visar sig vara fördelaktigt för skötseln.”  

 
Av den citerade texten att döma framstår det som att kommunen är av uppfattningen att 
allmänna platser kan anläggas var som helst inom planområdet, något som enligt 
Lantmäteriet går emot en central idé med detaljplaneläggning (se t.ex. 4 kap. 5 § första 
punkten plan- och bygglagen (2010:900)(PBL).  
Egenskapsbestämmelsen för gångbro: I planförslaget har gångbron lagts ut med 
egenskapsbestämmelse inom kvartersmark samtidigt som det av planbeskrivningen 
framställs som en anläggning för allmänheten att röra sig lantmäteriförrättning trygga 
allmänhetens åtkomst till mark planerad för enskilt ändamål och det är oklart vem som 
ansvarar för anläggningen.  
Användningsbestämmelsen C1: Det framgår inte vad för typ av gata som avses i 
bestämmelsen. Gata är en vanlig benämning på en allmän plats för det ändamålet, men 
något planstöd för att anlägga en sådan inom området finns inte. Det är därför oklart vad 
som är tänkt att ske inom området och på vilket sätt det är tänkt att genomföras 
fastighetsrättsligt, om det ens är möjligt.  
För att summera anser Lantmäteriet att planbeskrivningen idag inte uppfyller inte de 
krav på redovisning av genomförande och konsekvenser som PBL ställer. 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
Egenskapsbestämmelserna e1 och e2: Det kan finnas svårigheter att genomföra 
fastighetsbildning i flera steg där bestämmelse av denna typ gäller på grund av att någon 
byggrätt för nya fastigheter inte kan garanteras.  
Egenskapsbestämmelserna e1 och e1: Det är enligt Lantmäteriet osäkert ifall 
bestämmelserna kan ”flyta ut” över egenskapsgränser på det sättet som anges och därför 
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uppmanas kommunen att undersöka saken. En följdeffekt skulle därför kunna bli att det 
inte finns någon begränsning (förutom kanske regelverk kring flygplatsen osv.) för 
markens bebyggande inom egenskapsområden utan någon sådan bestämmelse. 

Kommentarer till Lantmäteriet 
Viss flexibilitet i detaljplanen för lokalisering av lokalgator och fastighetsindelning är 
nödvändig då utbyggnaden kommer att ske under lång tid och behöver vara flexibel för 
att kunna anpassas till framtida behov som inte är kända vid detaljplanens framtagande. 
Huvudgata och torg är reglerat genom användningsbestämmelser vilket säkrar 
tillgängligheten till och genom området. 
Genomförandebeskrivningen har preciserats med att vissa allmänna platser och gator 
kommer att driftas och underhållas av gemensamhetsanläggning gemensam för 
fastighetsägarna inom planområdet. Planbeskrivningen har förtydligats kring 
anläggandet av gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark, som inte gäller allmän 
plats - GATA. 
Samordnandet av bron med en framtida byggnad är till fördel för tryggheten och 
upplevelsen samtidigt som verksamheten i byggnaden drar nytta av gångflödet på bron. 
Swedavia kommer att ansvara för drift och skyltning av gångbron. Liknande lösning 
tillämpas för Sky Bridge genom Sky City. Det ligger både i Swedavias och i 
byggnadens framtida ägares intresse att gångbron hålls öppen för passerande. 
Kommunen avser inte kräva allmänt tillgänglig gångpassage. Plankartan och 
planbeskrivningen har uppdaterats i enlighet med detta. 
Användningsbestämmelsen C1 har tagit bort och ersatts av en utformningsbestämmelse 
f1 som anger att en fri höjd om minst 4,7 m ska lämnas för trafik i markplan. 
Rättighetsbildning för dessa områden utförs av Lantmäteriet och föregås av en ansökan.  
Bestämmelserna e1 och e2 ur samrådsversionen av planförslaget har tagits bort. 
Byggrätten begränsas istället främst av användningsgränser och höjdbegränsningar. För 
att reservera viss plats för gemensamhetsanläggningar inom de östra kvarteren 
begränsas byggrätten här med en ny bestämmelse e1, som reglerar att maximalt 70% av 
arean av användningsområdet. Det finns motiv att reglera detta av trafikalstringsskäl, 
trots att det innebär en liten risk för att byggrätter för sent bildade fastigheter kan 
komma att bli mindre. Korsmarken har också ersatts med en yta med bestämmelse e1 
som anger byggnadsarea om maximalt 75 m2.  

3. Trafikverket 
Riksintresset Stockholm Arlanda Airport  
Stockholm Arlanda Airport är ett riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap §8 
Miljöbalken. I riksintresset markanspråk ingår rullbanor och terminalområdet, se 
nedanstående karta, markanspråk befintliga rullbanor, inom vilket flygplatsfunktionen 
ska prioriteras.  
Området måste redovisas i planbeskrivningen. Det finns också ett markanspråk fastlagt 
för framtida rullbanor, men detta område kommer att justeras inom det arbete som pågår 
med att upprätta Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport. Beslut om 
preciseringen förväntas komma under våren 2020.  
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För att möjliggöra genomförandet av detaljplanen för kommersiella ändamål och 
kontor, måste befintlig flygplatsanknuten verksamhet som taxi-remote och 
servicebyggnader flyttas. Trafikverket saknar en beskrivning om hur dessa funktioner 
säkerställs på lång sikt inom flygplatsområdet. 
  
Arlandabanan  
Det finns ett behov av ökad kapacitet på Arlandabanan genom fler spår. En järnvägsplan 
har tagits fram t.o.m. samrådsskedet och ett ställningstagande har gjorts av Trafikverket 
gällande fortsatt arbete med korridor UA2. Det innebär ytterligare en enkelspårstunnel i 
berg på vardera sidan om befintliga tunnlar, se karta nedan. 
Att detaljplanen inte bedöms påverka riksintressen för kommunikation är inte 
säkerställt. Ett antal utredningar måste tas fram som visar detta. Ett exempel är att 
avståndet mellan Arlandabanans närmaste tunnelrör och föreslagen byggnad är 60 m. 12 
m runt en bergtunnel räknas som en del av konstruktionen och gräns för skyddszonen är 
50 m. Det förefaller således som att det i detaljplaneförslaget bara har tagits hänsyn till 
befintliga tunnlar men inte framtida utbyggnadsmöjlighet. Utbyggnadsmöjligheten för 
Arlandabanan inte påverkas negativt av planförslaget. Trafikverket hänvisar också till 
Arlandabanan Infrastructure AB, AIAB:s yttrande avseende detta som ägare av banan 
för berörd del. 
 
Hinderbegränsande områden  
LFV är sakägare till CNS-utrustning och ska kontaktas när byggnader och andra objekt 
planeras som är 20 meter eller högre över marknivån. Höga objekt riskerar att störa de 
tekniska systemen genom elektromagnetiska störningar. Trafikverket hänvisar till 
LFV:s yttrande och även till de speciella regler som gäller inom ett flygplatsområde 
kopplat till flygledningsfunktionen.  
Det framgår inte av handlingarna vilken högsta höjd för objekt som tillåts inom den 
horisontella ytan av det hinderbegränsande området. Den högsta höjden för objekt inom 
den horisontella hinderytan är 87 meter MSL (RH70) och inom planen föreslås 
byggnader på +80 meter över nollplanet (RH2000). Det bör beskrivas hur dessa höjder 
förhåller sig till varandra och att högsta höjd för objekt även omfattar tillfälliga hinder 
som byggkranar.  
En flyghinderanalys måste beställas av LFV så snart som möjligt.  
 
Buller  
Inom ett flygplatsområde är det höga bullernivåer. Det bör tas fram en aktualiserad 
bullerutredning som redovisar dagens och framtidens bullernivåer inom 
detaljplaneområdet.  
 
Trafikanalys  
Trafikverket saknar en trafikanalys som är baserad på basprognos 2040 och hur 
exploateringen påverkar statlig infrastruktur. 
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Trafikverket har i ett regeringsuppdrag för att se över tillgängligheten till framtida 
Arlanda flygplats och dess verksamhetsområde (Analys av kapacitet för väg- och 
spårinfrastruktur som ansluter till Arlanda), sett att både väg och järnvägskapacitet 
kommer påverkas av den stora exploateringen inom området samt, enligt Swedavias 
Masterplan, den ökande flygtrafiken och resenärsmängd. De planerade 
utbyggnadsområdena innebär att tillgängligheten till flygplatsen, för arbetande och 
resenärer, kommer att försämras. Tillgängligheten till flygplatsen med dess betydelse 
för storregional, nationell och internationell tillgänglighet har hög prioritet. Trafikverket 
uppfattning är att det i det fortsatta arbetet bör göras en samlad bedömning av 
trafikutvecklingen i anslutning till på flygplatsen samt av möjligheter att tillgodose krav 
på framkomlighet och tillgänglighet, samtidigt möjligheter att tillgodose krav på 
framkomlighet och tillgänglighet, samtidigt som miljö- och hälsomål kan uppnås. 
Trafikverket efterfrågar en analys som kopplar till Trafikverkets analysarbete i och med 
regeringsuppdraget, och då även basprognos 2040.  

Kommentar till Trafikverket 
3.1 Riksintresset Stockholm Arlanda Airport 
Planbeskrivningen har kompletterats med redovisning av riksintresset. Övrig 
information noteras.  
Beskrivning av hur taxi-remote och servicebyggnader säkerställs på sikt har införts i 
planbeskrivningen. 
 
3.2 Arlandabanan 
Spårritning som tillhör utredningen om spårutbyggnaden visar ingen breddning av 
spårområdet mot planområdet. Planområdet ligger ca 65 meter från befintliga spår och 
uppfyller därmed säkerhetskravet om 50 meter från tunnel. Se även svar till AIAB, 
punkt 8. 
 
3.3. Hinderbegränsande områden 
Angående flyghinderanalys och CNS-analys: se svar till Luftfartsverket nedan, punkt 5. 
Text om hinderbegränsande ytor och höjder har förtydligats. 
 
3.4 Buller 
Aktualiserad bullerutredning har tagits fram till granskningsskedet och en 
sammanfattning av resultatet redovisas i planbeskrivningen. 
 
3.5 Trafikanalys 
En övergripande trafikanalys, beställd av Airport City Stockholm (ACS), är på väg att 
tas fram för den regionala stadskärnan. I denna analys redogörs för den samlade 
påverkan av all exploatering i stadskärnan, där Sky City syd utgör en mindre del. Med 
underlag av ACS arbete och Trafiktekniskt PM specifikt för Sky City syd med 
uppdaterade siffror bedöms denna detaljplans påverkan på vägnätets kapacitet som 
marginell.  
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4. Trafikförvaltningen Region Stockholm 
 
Busstrafik 
Trafikförvaltningen saknar en beskrivning över busstrafiken och hur linjenätet påverkas 
i planbeskrivningen. 
Trafikförvaltningen förutsätter att tillgängligheten med buss och färdtjänst till 
terminalerna på Arlanda inte försämras med de förändringar av angöringen som 
planeras. Trafikförvaltningen utreder nu framtida behov av hållplatser mm som 
underlag till de förändringar som Swedavia planerar. Det är även viktigt att 
framkomligheten för busstrafiken inte försämras. 
 
Enligt planförslaget är det möjligt att anlägga busshållplatser på huvudgatan genom 
området om behov uppstår. Det är viktigt att hänsyn tas till Trafikförvaltningens 
riktlinjer i Ri-Buss vad gäller lutningar och gatubredder samt utformningar av 
hållplatser när dessa prioriteras. 
De in- och utfarter som planeras till området bör studeras noggrant så att det inte 
uppstår framkomlighetsproblem och trafiksäkerhetsproblem för förbipasserande 
busstrafik. 
 
Buller 
Det är viktigt att eventuella störningar från busstrafik beaktas. Trafikförvaltningen 
konstaterar att en trafikbullerutredning saknas. Den bullerutredning som används i 
planen är baserad på mätningar av flygplan på en position lång ifrån planområdet. 
Buller från tung vägtrafik, däribland bussar, kommer sannolikt att bli dimensionerande 
vid de lägre våningsplanen för att klara BBR-kraven på buller inomhus. Buller från 
vägtrafiken och bussar bör beskrivas i planbeskrivningen. 

Kommentar till Trafikförvaltningen Region Stockholm 
4.1 Busstrafik 
Planområdet påverkar inte det befintliga busslinjenätet. Planförslaget har även tagit 
hänsyn till de förbättringsåtgärder av angöringsvägar, busshållplatser och parkering som 
Swedavia planerar. Korsningar och gator ska utformas med aktuella riktlinjer så att 
framkomligheten för bussar inte äventyras eller att säkerhetsproblem uppstår. 
 
4.2 Buller 
Ny bullerutredning har tagits fram som visar att det ekvivalenta trafikbullret är som 
högst mot Nordanleden och Mistralleden. Maximal ljudnivå blir högst på de lägre 
våningarna där bussar och större trafikmängder kör då dessa utrymmen ligger närmare 
bullerkällorna. Dimensionerande ljudnivå för fasadisolering överensstämmer med den 
rekommendation som gjordes utifrån flygbuller. Se vidare Trafikbullerutredning av 
Efterklang (2020-05-18). 
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5. Luftfartsverket 
Byggnation på flygplats omfattas av särskilda regler enligt LFV dokument D-2017-
088172 varför LFV inte kan godkänna detaljplanen innan resultatet av följande är klart: 
En flyghinderanalys skall utföras för byggnationen. På och invid flygplatser gäller 
speciella hinderytor som inte får penetreras. Måttsatta byggnadsritningar med 
koordinater i angivet koordinatsystem samt angiven lokal variant krävs för att LFV skall 
kunna analysera byggnationen ur flyghinderperspektiv. Byggherren skall beställa och 
bekosta flyghinderanalysen samt skicka med byggnadsritningar. 
De utredningar som nämns i D-2017-088172 skall göras av Swedavia Arlanda och 
resultatet skall meddelas LFV. Först när resultatet av flyghinderanalysen samt de 
utredningar som nämns i D-2017-088172 är klara och komplett underlag till LFV enligt 
dokumentet föreligger kan LFV yttra sig i ärendet. Det åligger byggherren och 
Swedavia att ta fram detta underlag.  

Kommentar till Luftfartsverket 
Det som behöver utredas enligt D-2017-088172 är LFV ATS-tjänst, LFV CNS-tjänst 
och LFV Nationella COM-, NAV- eller SUR-system. De båda senare görs i form av 
CNS-analys. Luftfartsverket svarar på ansökan om CNS-analys att de inte har tillräcklig 
information och behöver en påverkansanalys för att kunna svara. En sådan kan inte 
göras förrän byggnaderna har projekterats och därmed exakt placering, form och 
material beslutats. Detta sker inför bygglovsansökan då CNS-analys inklusive 
påverkansanalys kommer att utföras för respektive byggnadsprojekt, vilket säkerställs 
genom en bestämmelse om detta i plankartan. 
 
Bedömning av påverkan på LFV ATS-tjänst kan i huvudsak göras inom ramen för 
detaljplanen. Det som ska analyseras är enligt D-2017-088172 följande: 

• Siktlinjer från TWR  
• Hinder på manöverområde 
• Förändringar i färdområde 
• Hinderytor 
• Bländningsrisker 

Flyghinderanalys och översiktlig CNS-analys har utförts av Swedavia AB, som äger 
berörd flygplats Arlanda. De visar att bebyggelsen, med nu tillgänglig information, inte 
påverkar riksintresset. Eventuell påverkan på punkterna ovan redogörs för i 
planbeskrivningen, utom bländningsrisken som lämpligast bedöms inför bygglov då 
byggnader är projekterade. 

6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker föreslagen detaljplan Sky City Syd med 
följande synpunkter:  

• Om det blir aktuellt med sprängning eller krossning av bergmaterial i området så måste 
berget först noga undersökas vad gäller arsenik och syrabildande förmåga. Om det 
förekommer betydande risker för spridning av arsenik eller syrabildande berg så bör inte 
sprängning av eller krossning av berget ske.  
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• Om utomhusmiljöer skapas där människor ska vistas bör de efter syfte utformas så att 
de ur bullersynpunkt uppfattas som trivsamma och är så hälsosamma som möjligt.  

 

Dagvatten  
En dagvattenutredning har tagits fram till föreslagen detaljplan. Utredningen redovisar 
en beräknad belastning av befintlig situation, samt vilken belastning det kan bli med 
föreslagna förändringar. Utredningen föreslår flera viktiga åtgärder för att minska 
miljöpåverkan från dagvattnet:  

1. Byggnadernas tak kan utföras som gröna tak vilka fördröjer dagvatten och ger 
estetiska mervärden.  

2. Dagvatten från byggnaders tak föreslås fördröjas i magasin under markytan.  

3. Trädgropar byggs vid vägar som fördröjer, renar och ger estetiska mervärden  

4. Växtbäddar byggs vid parkeringar och gator med anpassad växtlighet vilka bidrar 
med fördröjning och rening samt estetiska mervärden.  

5. Svackdiken fördröjer och renar.  

6. Skelettjord kan infiltrera regnvatten på platsen och minska flöden ut från området. 

7. Grönytor kan ha flera funktioner beroende på nederbörd och ger estetiska mervärden.  

Det behandlade dagvattnet leds till Halmsjöbäcken och sedan vidare till Märstaån. 
Märstaån har nedsänkt status i miljökvalitetsnormen för ytvatten. Märstaåns problem 
kopplas bland annat till påverkan av näringsämnen och metaller. Dagvattenutredningen 
visar att Sigtuna kommuns riktvärden kan klaras efter de reningsåtgärder som föreslås. 
De utgående halterna är så låga att de även ligger under de klassgränser som gäller för 
recipienten Märstaån. Föreslagen detaljplan, Sky City Syd, bedöms därmed inte 
medföra svårigheter för Märstaån att nå god status. 
 

Syrabildande bergarter och arsenik  
Inom planområdet kan syrabildande bergarter förekomma. I den östra delen av Sigtuna 
kommun så förekommer även höga naturliga halter av arsenik i berggrund och morän. 
Om syrabildande berg sprängs, krossas och används i området så kan det få betydande 
konsekvenser för miljön. När syraförande berg, grus eller sand exponeras för vatten och 
syre så bildas svavelsyra. Syran som bildas sänker pH i marken vilket i sin tur 
mobiliserar tungmetaller i marken. När vattnet sedan når ytvatten så kan den akuta 
konsekvensen av lågt pH bli fiskdöd. Effekterna från syrabildande berg kan ligga kvar 
under väldigt lång tid med återkommande surstötar. Kombinationen av för mycket 
tungmetaller och återkommande surstötar leder vanligen till en recipient med kraftigt 
förändrat växt och djurliv. Det bästa sättet att undvika riskerna är att i första hand 
undvika att spränga och krossa berggrund med dessa risker. Innan berg sprängs så kan 
borrprover tas på berget för att visa vilka risker det aktuella berget medför. I en sådan 
utredning bör arsenik och förekomst av syrabildande bergarter ingå. Plankartan 
informerar om riskerna med syrabildande bergarter och hänvisar till en rapport om hur 
risker med berget kan kartläggas.  
 

Buller  
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Planområdet ligger i terminalområdet på Arlanda. Platsen ligger nära bana 1 som 
genererar flygbuller som påverkar hela planområdet. En bullerutredning har tagits fram 
som redogör vilka bullernivåer området kan exponeras för och möjliga åtgärder för att 
komma till rätta med störningarna. Utredningen visar vilka bullernivåer området 
exponeras av idag och behovet av olika bullerreducerande åtgärder. Föreslagen 
detaljplan avser tillfälligt boende och verksamheter. Tillfälligt boende har samma krav 
och riktvärden för ljudmiljön inomhus som gäller för bostäder. En skillnad mot bostäder 
är att tillfälligt boende inte har riktvärden för ljudmiljön utomhus. Bullerutredningen 
redovisar att om inomhusvärden ska klaras så behöver ljudreduktionen ligga på 40 dBA. 
Det bedöms som tekniskt möjligt att bygga tillfälligt boende som klarar sådan 
reduktion. Under förutsättning att byggnader för tillfälligt boende uppförs enligt 
rekommendationer i bullerutredningen så bedöms kraven från Folkhälsomyndigheten 
kunna uppfyllas. 
I förslaget till detaljplan redovisas att Sky City Syd ska fungera som en välkomnande 
entré där man ska kunna äta medhavd lunch, mötas och sitta ned en stund och njuta av 
växtligheten. För att uppnå detta så är det viktigt att skapa ljudmiljöer så att platserna 
kan utnyttjas på ett så trivsamt och hälsosamt sätt som möjligt. Miljöer utomhus i 
närheten av flygplatsen kan med rätt utformning uppfattas som överraskande tysta. 
 

 
Föroreningsskador  
Marken används idag av olika verksamheter bland annat som parkeringsyta. En 
översiktlig miljöteknisk undersökning har genomförts. Undersökningen visar att det 
förekommer låga halter föroreningar. Samtliga analyserade halter av föroreningar ligger 
med god marginal under riktvärden för mindre känslig markanvändning. När det gäller 
PFAS-föroreningar detekterades endast ett ämne (PFOS) i en provpunkt. I övriga 
provpunkter var PFAS-halten under detektionsgränsen. Den uppmätta halten har dock 
god marginal till det preliminära riktvärdet. För övriga analyserade PFAS ämnen ligger 
halten under detektionsgränsen i samtliga provpunkter.  
Den översiktliga undersökningen indikerar låg förekomst av föroreningar i området med 
låga halter. Om massorna ska återanvändas så behöver detta anmälas innan till 
tillsynsmyndigheten. 

Kommentar till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
I TM Hantering och klassificering av utsprängt berg (Golder, 2018-08-30) beskrivs hur 
eventuella bergschakter ska kontrolleras och hanteras. En geoteknisk karakterisering ska 
utföras på utsprängt berg alternativt borrkärnor för att kontrollera om risk för urlakning 
finns och om bergmassorna i så fall ska transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning. 
Övrig information noteras. 
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7. Brandkåren Attunda 
 
Utrymning med hjälp av räddningstjänsten  
Kommande placering av närmaste brandstation i Märsta kommer att leda till att 
insatstiden för att kunna utrymma byggnaderna med räddningstjänstens höjdfordon 
överstigs. Detta bör tas i beaktning vid planläggningen och beskrivas i planen.  
Insatstiden kommer dock att understiga 20 minuter från Märsta brandstation, vilket 
enligt Boverkets byggregler kap. 5:323 medger viss möjlighet till utrymning med hjälp 
av räddningstjänsten.  
BA anser att dessa begränsningar ska beskrivas i planen. 
 
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon  
Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon ska säkerställas i planen. Avståndet 
mellan uppställningsplatser och angreppsvägar får inte överstiga 50 meter.  
Om utrymning ska kunna ske med räddningstjänstens medverkan krävs särskilt 
utformade uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon alternativt bärbara 
stegar. För att klara åtkomligheten kan särskilda räddningsvägar och 
uppställningsplatser behöva anordnas.  
 
Brandvattenförsörjning  
Planhandlingarna beskriver inte hur brandvattenförsörjningen kommer att tillgodoses. 
Brandkåren Attunda anser att man i projektet ska säkerställa att brandvattenförsörjning 
finns i tillräcklig omfattning. 
 

Kommentar till Brandkåren Attunda 
Planbeskrivningen har kompletterats med avsnitt om utrymning och åtkomlighet för 
räddningstjänsten vilket kontrollerats översiktligt i planskedet. Byggnaders utrymning, 
uppställningsplatser mm ska utformas enligt BBR och kontrolleras i samband med 
bygglovskedet. 
I samband med utbyggnad kommer Swedavia vid behov att anpassa och bygga ut 
flygplatsens huvudnät för teknisk försörjning vari brandvattenförsörjning är en del. 

8. Arlandabanan Infrastructure 
Arlandabanan är som redovisas i planhandlingarna ett riksintresse som gränsar till den 
aktuella planen. Den föreslagna planen gränsar till den detaljplan som idag direkt berör 
Arlandabanan. Vidare anges att Arlanda Central också är ett riksintresse. Arlanda 
Central är också en del av järnvägsanläggningen Arlandabanan och ägs och förvaltas av 
AIAB. 
I samrådshandlingarna redogörs för att Arlandabanan inte berörs av den aktuella planen. 
Vidare anges att man tagit hänsyn till en framtida utbyggnad av Roslagsbanan i det 
aktuella området. Däremot har man inte tagit hänsyn till eventuell utbyggnad av 
Arlandabanan. Trafikverket har utrett frågan och anser att det i en framtid kommer 
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finnas behov ytterligare spår längs Arlandabanan, vilket gör att även detta måste beaktas 
och analyseras innan antagande av den aktuella planen. 
AIAB anser således att den aktuella planen måste kompletteras med en analys av dess 
påverkan på en eventuell utbyggnad av Arlandabanan och ytterligare spår i anslutning 
till Arlanda Central. AIAB anser således att planen ska kompletteras med ett område 
som reserveras för en utbyggd järnvägsanläggning. 
Vidare saknas det enligt AIAB:s mening en riskanalys av planens inverkan på 
riksintresset Arlandabanan även ur säkerhetssynpunkt. 

Kommentar till Arlandabanan Infrastructure 
Utbyggnaden av Arlandabanan är under utredning och detaljplanen har tagit hänsyn till 
aktuellt utredningsalternativ UA2 vilket även finns med i riksintressepreciseringen för 
Arlanda flygplats 2021-03-31. 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. De nya spåren är placerade väster om befintliga och avslutas före station 
Arlanda södra. 
Kommunens bedömning är att med de underlag man fått av Trafikverket kan inget 
specifikt område reserveras för Arlandabanans utbyggnad öster om befintliga spår. Att 
reservera hela det terminalnära området för en eventuell framtida spårutbyggnad är 
orimligt eftersom man då hindrar utvecklingen av Arlanda flygplats. 
Befintliga spårtunnlar, och sannolikt även eventuella nya, ligger på ett djup flera 
våningar ned. På en nivå ovan dessa går ett nät av flygplatsens försörjningstunnlar. 
Försörjningstunnlarna sträcker sig under hela den byggnad som föreslås närmast 
Arlandabanan vilket omöjliggör källarvåningar där och innebär att grundläggningen 
kommer att utföras tunnelsäkert. Försörjningstunnlarna är svåra att flytta och begränsar 
även starkt möjligheten att bygga källarvåningar inom resten av planområdet. För att 
säkerställa att det inte uppstår skador eller störningar på försörjningstunnlarna finns en 
u1-bestämmelse i detaljplanen. Denna bestämmelse ger även Arlandabanans tunnlar ett 
indirekt skydd.  

u1   Byggnader och anläggningar får inte uppföras eller andra åtgärder vidtas på sådant sätt att 
försörjningstunnlars funktion och fortbestånd äventyras. Riskanalys med förslag på åtgärder och 
kontrollplan ska utföras och godkännas av flygplatsägaren innan startbesked kan ges och åtgärd 
påbörjas.  

 
Källarvåningar innebär även bergschakt vilket kommer att undvikas så långt det är 
möjligt av miljöskäl. Se under planbeskrivningens rubrik Syrabildande bergarter. 
Vid utbyggnad av spårtunnlar öster om befintliga måste man i första hand ta hänsyn till 
befintliga terminalbyggnader och försörjningstunnlar. Gör man detta klarar man även 
eventuella källarvåningar till bebyggelse inom Sky City, som kommer att ligga på en 
högre nivå. 
Med ovanstående analys, förslag till bestämmelser och att skyddsavstånd kan hållas 
bedöms inte Arlandabanans tunnlar påverkas. Detaljplanen bedöms inte medföra några 
ytterligare begränsningar kopplade till en eventuell framtida utbyggnad av 
Arlandabanan. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande påverkan på 
riksintresset Arlandabanan. 



KS/2017:486  
 
 
 
 

17 

9. Skanova AB 
Skanova har markförlagda teleanläggningar i och i anslutning till planområdet. 
Vi förväntar oss att åtgärder för nya serviser till att kunna ansluta detaljplaneområdet till 
Skanovas nät meddelas, möjliggörs och bevakas under ledningssamordningen i 
kontakter med Skanovas representant för området.  
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning.  
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra den föreslagna ledningsförläggningen förutsätter Skanova att den part som 
initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar till Skanova 
Inom planområdet kommer många ledningar och anläggningar att behöva flyttas vid 
utbyggnaden. Flytt av ledningar bekostas av den part som initierar flytten. Se 
genomförandebeskrivningen. 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE 
Yttrandena i samrådet har medfört att planhandlingarna har ändrats och kompletterats 
med följande: 

• Flyghinderanalys och översiktlig CNS-analys har utförts av Swedavia, vilka visade 
att flygverksamheten inte påverkas. Planbestämmelse har införts med krav på att 
CNS-analys inklusive påverkansanalys ska vara utförd och godkänd av 
flygplatsägaren och Luftfartsverket innan startbesked får ges. 

• Planförslagets påverkan på framtida utbyggnad av Arlandabanan har utretts. 
Planförslaget bedöms inte påverka planerad utbyggnad. Med anledning av detta har 
planen inte kompletterats med ett område som reserveras för en utbyggd 
järnvägsanläggning i enlighet med AIABs önskemål. Eftersom grundläggning ska 
hanteras i säkerhetsbevisning som ska ske enligt Airport Regulations samt att 
skyddsavstånd om minst 50 m hålls från planområdesgräns till Arlandabanan 
bedöms genomförande av detaljplanen inte utgöra någon risk för Arlandabanan. 
Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande påverkan på riksintresset 
Arlandabanan.  

• Dagvattenutredning har förtydligats och kompletterats med bl.a. skyfallsutredning. 
Inga samhällsviktiga funktioner riskerar att översvämmas efter genomförd 
detaljplan. Den uppdaterade dagvattenutredningen ger också skarpare förslag på 
åtgärder, som implementerats i plankartan och bidrar till att uppfylla MKN för 
vatten.  

• Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats avseende förorenad mark. 
• Planbeskrivningen har kompletterats avseende transportleder för farligt gods. 

Swedavia avser att lämna in en begäran till länsstyrelsen om att ta bort de tre 
rekommenderade transportlederna för farligt gods. 

• Planbeskrivningen har förtydligats om varför bränsledistribution under mark inte 
utgör någon risk ovan mark. 
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• Planbeskrivningen har kompletterats med bedömning av risk för olika typer av 
flygolyckor.  

• En övergripande trafikanalys, beställd av Airport City Stockholm (ACS), är på väg 
att tas fram för den regionala stadskärnan. I denna analys redogörs för den samlade 
påverkan av all exploatering i stadskärnan, där Sky City syd utgör en mindre del. 
Med underlag av ACS arbete och Trafiktekniskt PM specifikt för Sky City syd med 
uppdaterade siffror bedöms denna detaljplans påverkan på vägnätets kapacitet som 
marginell.  

• Trafikbullerutredning har utförts. Utredningen föranledde inte några förändringar av 
utformning eller bestämmelser. 

• Genomförandebeskrivningen har förtydligats angående gemensamhetsanläggning 
för dels allmänna platser och gator och dels möjliga gemensamhetsanläggningar på 
kvartersmark.  

• Bestämmelsen om radarstörande material har tagits bort och ersatts med att 
startbesked inte får ges innan en flyghinderanalys inklusive CNS-analys är utförd. 
Information om vad som kana vara störande för flygtrafiken eller verksamheten i 
flygledartornet har lagts till under upplysningar.  

• Planbeskrivning har kompletterats med redovisning av riksintresset. 
• Beskrivning av hur taxi-remote och servicebyggnader långsiktigt säkerställs har 

införts i planbeskrivningen. 
• Planbeskrivningen har kompletterats med avsnitt om utrymning och åtkomlighet för 

räddningstjänsten. 
• Planbestämmelse för gångbro är justerad. Villkorsreglering är justerad och flyttad 

till administrativa bestämmelser. 
• Användningsbestämmelsen C1 har tagit bort och ersatts av bestämmelse om fri höjd 

för trafik i markplan (f1). 
• Bestämmelserna e1 och e2 har tagits bort. Byggrätten begränsas istället främst av 

användningsgränser och höjdbegränsningar. Nya bestämmelserna e1 och e2 har lagts 
till för delar av området. De nya bestämmelserna syftar till att begränsa byggrätten 
för att kunna förutsäga trafikbelastningen, men bör inte innebära problem med att 
”byggrätten tar slut” 

SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN 
Detaljplanen har inte kompletterats med ett område som reserveras för en utbyggd 
järnvägsanläggning i enlighet med AIABs önskemål, då det inte bedömts nödvändigt. 

MEDVERKANDE I PROJEKTET 
Detaljplanen är upprättad av samhällsbyggnadskontoret. 
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Märsta 2021-09-10 

Andreas Thoor   Niklas Aldén 
Planchef    Planarkitekt 
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