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Behovsbedömning 
Detaljplan för Sky City syd, Arlanda flygplats 

 
omfattande del av fastigheten Arlanda 3:1, Sigtuna kommun, Stockholms län  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Denna checklista och tillika verktyg för genomförande av behovsbedömning är framtaget av Ekerö 

kommun tillsammans med Upplands-Bro och Järfälla kommuner under år 2015. Projektet har 
finansierats av Boverket genom regeringsuppdraget PBL Kompetens. Syftet med 

regeringsuppdraget är att skapa en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (PBL) i hela Sverige. 
Verktyget är anpassat för kunna användas av fler kommuner och är fri att använda och förändra. 

Stadsbyggnadskontoret i Sigtuna har valt att justera dokumentens layout samt avsnittet hantering. 

 



Inledning 
Syftet med reglerna kring miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planarbetet för att främja 
hållbar utveckling (6 kap. 11-18 §§). För att uppnå detta är det av stor vikt att behovsbedömningen 
genomförs tidigt i planprocessen. I takt med att nytt underlag framkommer bör bedömningen 
uppdateras, vilket även innebär att tidigare ställningstagande kring betydande miljöpåverkan kan 
behöva revideras. Hur behovsbedömning och miljöbedömning bäst genomförs beskrivs i 
Boverkets (2006) och Naturvårdsverkets (2009) vägledningar för miljöbedömning av planer. 
Det finns inget krav på att en behovsbedömning ska genomföras redan vid upprättande av 
planprogram, eftersom planprogram inte krävs enligt lag (se 5 kap. 10 § PBL och 6 kap. 11 § MB). 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd bör en behovsbedömning genomföras så snart det är möjligt 
(NFS 2009:1). Rekommendationen är därför att ändå påbörja arbetet med behovsbedömning redan 
under detta skede i planarbetet (Boverket 2006, s.21). I ett planprogram anges planens 
utgångspunkter och mål. I detta skede bör behovsbedömningen därför främst användas för att 
identifiera viktiga miljöaspekter för det vidare detaljplanearbetet. 

Verktyget består av sju checklistor. Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket 
omfattar om det gäller undantag eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem 
checklistorna utgör kärnan i verktyget och är tematiskt indelade i miljöaspekterna kulturvärden, 
naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker för människors hälsa eller för miljön. I dessa 
checklistor ska platsens känslighet och nuvarande förhållanden först beskrivas, för att sedan redogöra 
för hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt kommer att bli. 

Det räcker med att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan för en miljöaspekt för att så 
ska anses vara fallet och miljöbedömning ska inledas (NFS 2009:1). En fullständig genomgång av alla 
checklistor bör ändå göras för att klargöra på vilka grunder planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. En fullständig genomgång är även värdefull om det senare visar sig att den först 
utpekade aspekten inte längre kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En väl utförd och 
dokumenterad behovsbedömning är också en bra utgångspunkt för avgränsningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen. Behovsbedömningen har även ett värde för arbetet med 
planbeskrivningen även om det inte krävs en miljöbedömning. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de tidigare 
ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd bedömning av 
inringade aspekter. Den senare delen av checklistan hanterar omfattningen av påverkan och behöver 
inte fyllas i om det redan har fastslagits att planen medför betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, 
s.19). Råder det fortfarande oklarheter om planens påverkan är betydande kan denna del användas 
som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande ska avslutningsvis motiveras. Sist i 
dokumentet beskrivs hanteringen av behovsbedömningen i avsnittet som är benämnt Hantering.  

Betydande miljöpåverkan 
Vid bedömning av betydande miljöpåverkan är det skillnaden mellan den miljöpåverkan som 
genomförandet av detaljplanen medför och den miljöpåverkan som blir följden av om detaljplanen inte 
genomförs, som är i fokus (Naturvårdsverket 2009, s.36). Det står inte entydigt definierat i 
lagstiftningen eller förarbeten hur stor påverkan ska vara för att den ska antas vara betydande 
(Naturvårdsverket 2009, s.35). Skälet till detta är sannolikt att det är platsens känslighet och storleken 
på störningen som avgör om påverkan blir betydande eller inte. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K6P11
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K6P11


Ju större sannolikheten är för att en viss typ av miljöpåverkan ska inträffa, desto större är risken för att 
planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, s.20). Likaså ökar risken om 
varaktigheten blir lång eller om påverkan förväntas uppkomma ofta. Är området särskilt värdefullt eller 
känsligt eller om det är svårt att avhjälpa negativ påverkan ökar också risken för betydande påverkan.  

Kriterierna för bedömning av miljöpåverkan innehåller framför allt negativa aspekter men även positiva 
aspekter ska beaktas (Boverket 2006, s.18). Det är dock den negativa påverkan som är 
utslagsgivande vid ställningstagandet om betydande miljöpåverkan. Osäkerhet om vilken påverkan 
planens genomförande kan få, bör hanteras som en risk för betydande miljöpåverkan. En positiv 
påverkan av en aspekt kan inte vägas mot en negativ påverkan av en annan (Boverkets 2006, s.18). 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för utveckling av del av Arlandas terminalnära områden 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 
karakteriseras av stora asfaltsytor och ett antal trädrader.  

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 
skapar möjligheter för andra verksamheter att etablera sig som främjas av närheten till flygplatsen och 
av möjligheten att kunna samverka med varandra, t.ex. forskning och utveckling, utbildning, 
konferenser och mässverksamheter, hotell, restauranger och evenemang. 

Sammanvägd bedömning 
Detaljplanen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. [2021-03-31] 
 
Hantering 
Kompetens inom samhällsplanering [planarkitekt, miljö- och hälsoskyddsinspektör, kommunekolog, 
miljö-och vattenplanerare, trafikplanerare och miljöstrateg] har medverkat i arbetet.  

 

  



Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 
PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 
gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 
är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 
PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-
verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 X 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 
av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 
ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 X 

Kommentar Detaljplanen möjliggör inte för tillståndspliktiga verksamheter eller åtgärder som 
prövas genom väg- eller järnvägsplan. 
 
Planområdet är beläget i Arlanda flygplats terminalnära område. Flygplatsen är en 
s.k. A-verksamhet och omfattas av miljötillstånd. Ett nytt miljötillstånd trädde i kraft 
årsskiftet 2015/2016. I samband med ansökan om ett nytt miljötillstånd togs en 
miljökonsekvensbeskrivning fram. Kopplat till Arlanda flygplats miljötillstånd finns en 
handlingsplan för reduktion av utsläpp av koldioxid samt särskilda tillståndsvillkor för 
exempelvis utgående vatten. I de fall plangenomförandet berör ovan ska detta 
förhållande beskrivas i planbeskrivningen och relevanta bilagda handlingar. 

4 § mkb-
förordningen 

Krav på miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra 
betydande miljöpåverkan om genomförandet kan antas innefatta 
en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 
27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 
tillstånd (Skyddad natur)? 

 X 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 
kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 X 

Kommentar Nej: Detaljplanens genomförande antas inte på ett betydande sätt påverka miljön i 
ett Natura 2000-område, då varken detaljplaneområdet, dess avrinningsområden 
eller dess omgivningar innefattas av Natura 2000-områden. 

 
 
  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K9P6
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-905#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-905#P4
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till kulturvärden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom 
kulturmiljöer. 

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐ Biologiskt kulturarv (Information) 
☐ Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 
☐ Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  
☐ Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
☐ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
☐ Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
☐ Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Nej: Planområdet omfattas inte av några kulturvärden. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.  

☐ Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning) 
☐ Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) 
☐ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 

2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper) 
☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 

Beskrivning Nej: Planområdet omfattas inte av skyddade och utpekade kulturvärden enligt ovan.  
 
Söder om planområdet, den del som idag är bebyggd med parkeringshus, har det 
tidigare funnits en stensättningsliknande lämning enligt RAÄ:s kartläggning (Husby-
Ärlinghundra 93:1). 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Ingen påverkan. 

Bedömning av påverkan 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7731/Varia%202014_37.pdf?sequence=1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013558-om-statl_sfs-2013-558/
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
http://www.raa.se/app/uploads/2014/02/SBM-mars-2015-webb.xls
http://www.raa.se/app/uploads/2013/11/Statliga-byggnads-minnen.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K4
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7810/Varia%202014_38.pdf?sequence=1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K2
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?utm_source=fornsok&utm_medium=block&utm_campaign=ux-test
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7317/Varia%202014_18.pdf?sequence=1
http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/L%C3%A4mningstypslistan_ver-4_1_20140626.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Nationalparksforordning-1987_sfs-1987-938/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/naturvardsavtal/naturvardsavtal-riktlinjer-20130620.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K4P2
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/


Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kommentar Ingen påverkan. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Bilaga 2: 1 d och 2 c samt 3 a-b, d-e 
Bilaga 4: 2 a, c, e-g 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 
Bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv, landskap 

 

  



 

 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till naturvärden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom ekologi.  

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 
☐ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur) 
☐ Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

(Skogens pärlor; Skyddad natur) 
☐ Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur) 
☐ Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur) 
☐ Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur) 
☐ Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
☐ Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 

Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas) 
☐ Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 

förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 
☐ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
☐ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden) 
☐ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  
☐ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskrivning Nej: planområdet omfattas inte av naturvärden enligt ovan. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur) 
☐ Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur) 
☐ Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1) 
☐ Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur) 
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-naturtyper-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
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☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 
☐ Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i Skyddad natur) 
☐ Skyddade marina områden enligt OSPAR (Information; Skyddad natur) 
☐ Skyddade marina områden enligt HELCOM (Information; BSPA-områden i Skyddad natur) 

Beskrivning Nej: planområdet omfattas inte av skyddade och utpekade naturvärden enligt ovan.  
Det aktuella planområdet utgörs till största delen av hårdgjorda ytor med växlighet i 
anlagda grönytor. I det nordöstra hörnet finns en mindre grönyta med äldre tallar, 
vilka härrör från den ursprungliga vegetationen. Tallarna förväntas avverkas i 
samband med exploatering. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Begränsad påverkan. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? Ja Nej 

Kommentar Begränsad påverkan. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Bilaga 2: 1 d och 2 c samt 3 a-b, d-e 
Bilaga 4: 2 a, c, e-g 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 
Biologisk mångfald, djurliv, växtliv, mark, vatten, landskap 
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Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till sociala värden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom 
exempelvis friluftsliv, rekreation, parker, grönområden och näringsliv. 

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

☐ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 
fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

☐ Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
☐ Tysta områden 
☐ Turistdestinationer 
☐ Mötesplatser 
☐ Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Nej: Området är idag omgärdat av infrastruktur och otillgängligt för mjuka trafikanter. 
Sociala värden saknas.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 

Beskrivning Nej: inga skyddade och utpekade objekt eller områden enligt ovan. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Ingen påverkan. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja Nej 
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Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kommentar Ingen påverkan. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Bilaga 2: 1 d och 2 a, c samt 3 a-b, d-e 
Bilaga 4: 2 a, c, e-g 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 
Befolkning, landskap 

 
  



Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till materiella värden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom 
exempelvis miljö, näringsliv och trafik. 

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen. 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 
☐ Skog (skogsbruk) 
☐ Fiske (vilt och odling) 
☐ Mark till rennäring 
☐ Ängs- och betesmark (jordbruk) 
☐ Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
☐ Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
☐ Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 
☐ Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
☐ Mineraler, bergarter, jordarter 
☐ Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
☒ Färskvatten (grundvattenförekomster) 
☐ Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, 

och fossil) 

Övriga materiella värden: 
☐ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
☒ Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 

transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och 
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

☐ Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
☐ Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
☒ Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 

brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 
☐ Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
☐ Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 

kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
☒ Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskrivning Försörjningstunnlar 
Området är undantaget koncessionsplikten, vilket innebär att Swedavia är nätägare 
av försörjningsnätet. På flygplatsen finns två försörjningstunnlar av betydelse för 
flygplatsens försörjning med vatten, omhändertagande av avloppsvatten, fjärrvärme, 
el, m.m. Försörjningstunnlarna går på olika djup under planområdet. Tunnlarna 
begränsar möjligheten till garage under mark och kräver särskild hänsyn vid 
sprängning/schaktning och grundläggning då det innebär risk för skadade 
installationer, läckage eller inrasade tunneltak.  
 
Grundvatten  
Grundvattenytan har uppmätts på ett par platser inom planområdet och ska enligt 
uppgift ligga 3-4 m under markytan (Golder, 2017). Detta motsvarar nivåer mellan ca 
+27 till +28. I närliggande områden (vid Clarion hotell) har grundvattennivåer runt 
+26 konstaterats vid tidigare geotekniska undersökningar. Ofta förekommer 
grundvatten i jord endast vid svackor i underliggande berg. Grundvattnet i området 
strömmar i riktning mot Halmsjöbäcken/Märstaån. Grundvatten strömmar även mot 



de två försörjningstunnlar som löper genom planområdet. Dessa tunnlar har 
bottennivåer på cirka +21,5 och + 5,5 och leder till att grundvattentrycket i berg är 
avsänkt. Vatten som läcker in i tunnlarna avleds via pumpstationer till dagvattennätet 
och når sedan Märstaån. Vid plangenomförandet bibehålls avrinningsriktningen. 
Dagvatten bedöms med åtgärder att kunna fördröjas/infiltreras till minst samma 
mängd som i dagsläget och bebyggelsen bedöms därför inte medföra att 
grundvattennivån påverkas. 
 
Transporter 
För planens genomförande krävs mindre justeringar i det befintliga vägnätet. 
Detaljplanen tar även höjd för en framtida trafikomläggning i hela Sky City-området 
samt är avgränsad för att säkerställa markutrymme för en eventuell framtida 
avgrening av Roslagsbanan till Arlanda, med planerat stationsläge direkt norr om 
planområdet.  
 
Riksintresset för kommunikationer avser funktionen flygplats. Övrig påverkan framgår 
av ”Påverkan på flygplatsverksamheten och vitala funktioner” i nästkommande 
kapitel. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

☐ Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
☐ Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)  
☐ Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
☐ Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
☐ Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
☐ Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
☒ Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

Beskrivning Riksintresse för totalförsvaret 
Planområdet omfattas av riksintresse för Totalförsvaret: väderradar, övriga 
riksintresseområdet samt Uppsala övningsflygplats. Risk för påverkan på 
riksintressen är framförallt kopplat till höga objekt och hinderfrihet.  
 
Väderradarn är flyttad till annan ort under våren 2018 och kommer inte att påverkas 
av plangenomförandet. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Planen medför en begränsad påverkan på transporter, då väganslutning behöver 
anpassas.   
 
Planen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på övriga identifierade 
materiella värden, då följande hänsyn har tagits: 

• Att marken ska vara tillgänglig för försörjningstunnlar finns med som 
bestämmelse i plankartan. Störningar som kan uppkomma vid schaktning, 
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P5
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8


sprängning och grundläggning hanteras av Swedavia och 
byggentreprenörerna genom kontrollplaner under byggskedet.  

• Byggnadshöjder inom planområdet har anpassats till kraven på hinderfrihet 
från banor och siktfrihet från flygledartorn.  

• Utrymme för en ev. framtida förlängning av Roslagsbanan, inklusive 
säkerhetsavstånd, säkerställts.  

• Planen bedöms inte ha någon påverkan på Riksintresse för totalförsvar. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? Ja Nej 

Kommentar Planens genomförande kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan på 
materiella värden.  

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Bilaga 2: 1 c-d och 2 a-c samt 3 a-b, d-e 
Bilaga 4: 2 a, c, e, g 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 
Bebyggelse, mark, vatten, materiella tillgångar 

 
  



 

  
 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till risker för människors hälsa eller för miljön. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans 
med sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd. 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 
av planen.   

☒ Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

☒ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
☒ Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, 

lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, 
markföroreningar) 

☒ Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 
☐ Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
☐ Klimatfaktorer (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Beskrivning Översvämningsrisker  
I dagvattenutredningen undersöks riskerna för översvämning i samband med 
extremregn (motsvarande 100-årsregn med klimatfaktor). Karteringen utgår från 
befintliga marknivåer dock med hydrologiska korrigeringar, samt med föreslagna nya 
byggnader. Karteringen visar att stående vatten kan ansamlas på ett antal platser 
inom och i anslutning till planområdet.  
 
Olyckor 
Tågolyckor 
Risken för tågolyckor har beaktats. Föreslagen bebyggelse dragits tillbaka ca 30 m 
från tänkt perrongmitt på ändstationen för Roslagsbanan. Tågen kommer att hålla låg 
hastighet på denna sträcka och utrymme finns för blockerande ändstopp på spåren 
samt avåkningsräcken på den upphöjda banan. Utformning sker i samband med 
tågbanans utbyggnad. Utrymmet är även väl tilltaget med tanke på skyddsavståndet 
till kontaktledningen. Vid utformningen av tågbanan hanteras även åtgärder för 
eventuella elektromagnetiska fält. 
 
Arlandabanan går i tunnel under mark utanför planområdet och bedöms inte 
påverkas av plangenomförandet.  
 
Flygolyckor 
Risken för s.k. veer off-olycka, dvs. att ett flygplan glider av flygbanan vid start eller 
landning, har utretts av National Aerospace Laboratory (NLR) samt i samband med 
framtagande av detaljplan för den norra delen av Sky City (dpl 265). I PM 
Riskbedömning (2008) konstateras att planområdet för norra Sky City är väl skyddat 
från veer-off olyckor och riskexponeringen för planområdet ligger avsevärt under 
risknivån 1x10 -6 som antagits som planeringstal i FÖP Arlandaområdet. Risken för 
ett ”worst case scenario” med en flygfarkost i en veer-off olycka som medför 



områdesintrång inom planområdet har beräknats till 1x10-13. Med beaktande av den 
låga riskexponeringen samt att persontätheten inom planområde inte är osedvanligt 
hög bedöms även samhällsrisken vara låg. Utredningen bedöms relevant även för 
detaljplanen Sky City syd, även om planområdet är lokaliserat på ett större avstånd 
till landningsbanorna än dpl 265.  
 
Påverkan på flygverksamheten och vitala anläggningar 
Risker för flygverksamheten har beaktats vid utformningen av bestämmelser på 
plankartan. Det gäller hinderfrihet, sikt från flygledartorn, radarstörande, bländande 
och reflekterande material samt störande belysning och skyltar.  

Flygledartornet är en för flygplatsen vital anläggning som är lokaliserad strax norr om 
planområdet. I detaljplanen har bestämmelserna för byggnadshöjder utformats med 
hänsyn till sikt från flygledartornet.  
 
Trädarter och trädgrupper som skapar gynnsamma habitat för fåglar får inte finnas 
på flygplatsområdet då dessa riskerar orsaka störningar i flygtrafiken. Swedavia kan 
välja lämpliga växter med hänsyn till detta och har kontinuerlig kontroll av 
fågelbeståndet. 
 
Störningar som medför risk för omgivningen 
 
Trafikbuller 
Området är exponerat av flygbuller från startande och landande flygplan samt 
vägtrafikbuller från kringliggande vägar. Till vilka nivåer flygplanen får bullra regleras 
i flygplatsens miljötillstånd.  
 
Markföroreningar och risk för sulfidhaltigt berg 
Markprovtagningar norr om planområdet och vattenprover från Halmsjöbäcken visar 
på förhöjd halt av arsenik. Detta härstammar sannolikt från de ursprungligt använda 
fyllnadsmassorna, men är även naturligt förekommande i berget. Förekomsten av 
arsenik kan även bero på förekomst av sulfidhaltigt berg, vilken glimmerskiffer är en 
högrisktyp av. 
 
Utsprängt berg som innehåller syrabildande bergarter kan utgöra ett problem med 
utlakning av surt vatten med förhöjda metallhalter som följd om det inte hanteras på 
korrekt sätt. I vilken utsträckning framtida markarbeten kommer att omfatta 
bergschakt är ännu oklart. Ambitionen är att undvika källarvåningar, men sannolikt 
kommer bergschakt att bli aktuellt på några platser. Av den anledningen föreslås att 
kontroller på utsprängt berg genomförs för att kunna säkerställa en säker hantering.  
 
Två översiktliga miljötekniska markundersökningar (Golder, 2018, 2019) har utförts 
inom planområdet. Syftet har varit att få en indikation på förekomster av föroreningar 
och vilka eventuella åtgärder som krävs. De utförda undersökningarna har fokuserat 
på de potentiella föroreningar som bedömts vara mest relevanta sett till tidigare och 
pågående markanvändning (utfyllnader, parkeringsytor och vägtrafik): metaller, 
alifatiska och aromatiska kolväten, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och 
PFAS-föroreningar (högfluorerade ämnen). 
 
Resultaten från undersökningarna visar att halterna i analyserade jordprover 



avseende metaller och petroleumväten tydligt understiger Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning. Halterna i analyserade 
jordprover avseende PFAS-föroreningar understiger SGI:s riktvärde för Mindre 
Känslig Markanvändning med stor marginal. Baserat på resultatet bedöms inte den 
ytliga mineraljorden/fyllnadsjorden vara förorenad av betydelse inom 
undersökningsområdet och inga särskilda skyddsåtgärder avseende befintlig jord 
bedöms behöva vidtas i samband med byggnation på platsen. Det bör dock utföras 
kompletterande provtagningar på djupare jord i samband med att geotekniska 
undersökningar genomförs på platser där schakter för husbyggnation planeras. 
 
Tillfällig påverkan  
Tillfällig påverkan i samband med byggnation, t.ex. byggkranar, hanteras med 
flyghinderanalys- och anmälan. Andra störningar, typ schaktning, vibrationer, 
grundvatten eller framkomligheten hanteras av Swedavia och byggentreprenörerna 
genom kontrollplaner under byggskedet. 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen. 

☐ Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna 
åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014) 

☐ Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; Trafikverkets 
åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller) 

☐ Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 
☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☒ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☒ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18; 

statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.) 

Beskrivning Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft och miljökvalitetsmålet Frisk luft 
Swedavia mäter kontinuerligt halterna av NO2, flyktiga organiska ämnen (VOC) och 
partiklar (PM10 & PM2,5) vid 13 provpunkter fördelade runt om på flygplatsens 
område. Mätningar från 2017 och 2018 visar att värdena för NO2, bensen och 
partiklar håller sig under miljökvalitetsmålet för Frisk luft (årsmedelvärden) och 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.  
 

Förorening Uppmätta halter Miljökvalitetsmål Miljökvalitetsnorm 
Kvävedioxid 
(NO2) 

7,7 µg/m3 (årsmedelvärde 2018) 20 µg/m3 

(årsmedelvärde) 
40 µg/m3 

(årsmedelvärde) 

Bensen Ca 0,5 µg/m3 (årsmedelvärde 2018) 1 µg/m3 
(årsmedelvärde) 

5 µg/m3 

(årsmedelvärde) 

Partiklar 
(PM2,5) 

5,7 µg/m3 (månadsmedelvärde 2018) 
5,6 µg/m3 (dygnsmedelvärde 2018) 

10 µg/m³ 
(årsmedelvärde) 
30 µg/m³ 
(dygnsmedelvärde) 

25 µg/m³ 
(årsmedelvärde) 

Partiklar 
(PM10) 

12,9 µg/m3 (månadsmedelvärde 2017) 
 

15 µg/m³ 
(årsmedelvärde) 
30 µg/m³ 
(dygnsmedelvärde) 

40 µg/m³ 
(årsmedelvärde) 
50 µg/m³ 
(dygnsmedelvärde)* 

* Får överskridas max 35 dygn per år 
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-2010-477/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Atgardsprogram-for-luft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Atgardsprogram-for-luft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Overskridanden-2014/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2004-675/
http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/luftbuller/buller/kartlaggningomgivningsbuller/atgardsprogram.2698.html
https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48414
https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48414
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2010-1341/
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/hvmfs-201218.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/hvmfs-201218.html


Enligt miljörapporten 2018 överskreds miljökvalitetsmålets riktvärde för 
dygnsmedelvärde (30 µg/m3) avseende PM2,5 vid ett mättillfälle under de dygn som 
mätningarna utfördes. Dygnsmedelhalten uppmättes då till 37 µg/m3. Enligt 
miljörapporten 2017 överskreds miljökvalitetsmålets riktvärde för dygnsmedelvärde 
(30 µg/m3) avseende PM10 vid tre tillfällen under de dygn mätningarna utfördes. 
Överskridandena av miljökvalitetsmålets riktvärden går sannolikt att härleda till de då 
rådande meteorologiska förhållandena.  
 
Övrig info: Swedavia har i enlighet med flygplatsens tillståndsvillkor upprättat en 
handlingsplan för minskade utsläpp till luft av koldioxid, kväveoxider och partiklar; 
”Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport, 2016- 2018”, 
fastställd av Länsstyrelsen. Handlingsplanen omfattar både åtgärder inom 
Swedavias egna verksamhet men även genom att ge incitament till andra aktörer på 
flygplatsen att begränsa sina utsläpp. Handlingsplanen följs upp kvartalsvis. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten 
Arlanda flygplats ligger inom avrinningsområdet för Märstaån, som är statusklassad 
vattenförekomst i VISS. Anslutningen till Märstaån börjar där Kättestabäcken och 
Halmsjöbäcken sammanfaller. I denna punkt mäts även vattenkvalitén av det 
utgående vattnet till Märstaån. Kvalitetskraven på det utgående vattnet är beslutat 
utifrån MKN för Märstaån och finns reglerat i tillståndsvillkoren för Arlanda flygplats.  
 
Recipienten har en måttlig ekologisk status med avseende på kiselalger och 
bottenfauna. De allmänna förhållandena (näringsämnen) har god status. Recipienten 
uppnår ej god kemisk status. Förutom överallt överskridande ämnen (kvicksilver) är 
halterna av polybromerade difenyletrar (PBDE), PFOS och nickel för höga. Då 
varken den ekologiska statusen eller den kemiska ytvattenstatusen uppnår 
kvalitetskravet är det viktigt att inte exploateringen försämrar möjligheten att nå 
kvalitetskraven.  
 
Planområdet avvattnas idag genom konventionell dagvattenhantering via ränn-
stensbrunnar till uppsamlande huvudledningsstråk. Någon direkt rening, utöver 
oljeavskiljare eller fördröjning förekommer inte, utan ledningarna mynnar därefter i 
tunnlar belägna under planområdet.  
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för grundvatten  
Inom Arlanda flygplats avrinningsområde finns även den i VISS klassade 
grundvattenförekomsten Stockholmsåsen-Arlanda. Grundvattenströmningen inom 
planområdet bedöms vara mot Halmsjöbäcken/Märstaån och mot befintliga 
försörjningstunnlar. Vatten som läcker in i tunnlarna avleds via pumpstationer till 
dagvattennätet och når sedan Märstaån (Golder, 2020). Det betyder att vatten som 
infiltrerar i marken inom planområdet inte når åsen.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Beskrivning 
 

Översvämningsrisk 
För att hantera översvämningsrisker vid skyfall föreslås tre översvämningsytor som 



 tål att översvämmas vid extremregn. Analysen av detta i den uppdaterade 
dagvattenutredningen visar att inga kringliggande byggnader eller samhällsviktiga 
funktioner såsom vägar kommer att påverkas negativt vid detaljplanens 
genomförande. 
 
Tåg- och flygolyckor 
Planen bedöms inte påverkas av risken för tågolyckor, varken i dagsläget eller vid en 
framtida utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda. Samhällsrisken till följd av 
flygolyckor bedöms vara låg. 
 
Påverkan på flygverksamheten och vitala anläggningar 
Detaljplanen har utformats för att undvika påverkan på flygplatsverksamheten. 
 
Trafikbuller 
De planerade verksamheterna medför inte några särskilda krav på utomhusmiljön 
enligt de regler och normer som är tillämpliga avseende flyg- och trafikbuller och 
kopplade till användningen centrumverksamhet eller parkering. För inomhusmiljöer 
gäller kravställningar i Boverkets byggregler, BBR. Ljudisolering av fasader kommer 
att krävas. Lämpliga åtgärder studeras i respektive byggnadsprojektering. Enligt 
trafikbullerutredningen är flygbullrets exakta påverkan relativt okänd, vilket bör has i 
åtanke vid dimensionering av fasadisolering även mot innergårdarna. 
 
Markföroreningar och risk för sulfidhaltigt berg 
I de fall bergschakt är aktuellt ska kontroller på utsprängt berg genomföras i syfte att 
säkerställa en säker hantering. Lämpliga metoder framgår av TM Hantering och 
klassificering av utsprängt berg (Golder, 2018).  
 
MKN för utomhusluft och miljökvalitetsmålet Frisk Luft 
Den nya bebyggelsen medför ökade trafikflöden till området (ökning med ca 2 610 
fordon/dygn), vilket sannolikt medför högre luftföroreningshalter inom planområdet än 
i dagsläget. Plangenomförandet bedöms dock inte medföra att gällande 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids lokalt och den regionala påverkan 
bedöms vara försumbar. Miljömålets riktvärden avseende dygnsnorm för partiklar 
(PM2,5 & PM10), vars krav är skarpare än MKN för utomhusluft, riskerar dock i 
dagsläget att överskridas vid enstaka tillfällen. Mätningarna görs dock vid terminal, 
där trafikmängderna är som störst. Mot bakgrund av den planerade bebyggelsens 
placering i förhållande till terminalerna bedöms planområdet inte påverkas av 
partikelhalter överskridande miljömålets riktvärden. De breda ytorna in mot terminal 
kommer fortsatt vara kvar, och därmed ge möjlighet till luftväxlande vindar. 
 
MKN för ytvatten 
Dagvattenutredningen visar på en ökad möjlighet att följa MKN för ytvatten då 
föroreningsgrad och flöde från planområdet till dagvattenanläggningarna minskar till 
följd av föreslagna dagvattenlösningar.  
 
MKN för grundvatten 
Plangenomförandet medför inte någon påverkan på MKN för grundvatten. 



Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja Nej 

Kommentar Planens genomförande kan inte antas medföra betydande risker för människors 
hälsa eller miljön.  

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Bilaga 2: 1 d-f och 2 a, c samt 3 a-b, d-e 
Bilaga 4: 2 a, c-g 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 
Människors hälsa, mark, vatten, luft, klimatfaktorer 

 

  



 

  
 

Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning? Ja Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? Ja Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön? Ja Nej 

Bedömning Den sammanvägda bedömningen är att detaljplanen inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.   

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön? Ja Nej 

Bedömning Planen medför totalt sett en viss miljöpåverkan, men inte till den utsträckningen att 
planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som 
påverkas vid plangenomförande är naturvärden (i begränsad omfattning) och risker 
för människors hälsa eller miljön.  

 
Negativ påverkan på materiella värden har kunnat uteslutas genom att hänsyn tagits 
till schaktdjup, byggnadshöjder och avgränsning av planområdet. Sociala värden och 
kulturvärden har inte kunnat identifieras.  

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet. 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 



betydande? 

Beskrivning Nej.  

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 

Beskrivning Planens geografiska område är relativt stort och innefattar en omvandling av en för 
allmänheten otillgänglig markparkering till en mer tät stadsbebyggelse som 
tillgängliggörs för resande och andra besökande.  

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  

Beskrivning Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan och framtagen fördjupad 
översiktsplan för Arlandaområdet. Parallellt med planens framtagande pågår även 
Swedavias arbete med en ny masterplan för Arlanda. Planarbetet samordnas med 
detta arbete genom Swedavia. 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning Swedavia bär ansvaret för att säkerställa att tillståndsvillkoren för utgående vatten 
innehålls. Dagvattenutredningen visar att planen förväntas medföra minskade flöden 
och föroreningsmängder. Därmed ökar möjligheterna att följa tillståndsvillkoren för 
utgående vatten med planens genomförande.  

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 

Beskrivning Ingen påverkan på Natura 2000-område.  
Planen medför en ökad möjlighet att följa MKN för dagvatten.  

Motiverat ställningstagande 

Utifrån genomförd behovsbedömning, och den kunskap som ligger till grund för denna, gör Sigtuna 
kommun bedömningen att genomförandet av detaljplanen inte kan anses medföra en betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL. Därmed behöver en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) enligt Miljöbalken inte upprättas.  
 
De miljöaspekter som berörs av detaljplanen har integrerats i detaljplaneprocessen. 
Miljökonsekvenser av planens genomförande har särskilt beskrivits i planhandlingarna, tillsammans 
med lämpliga åtgärder för att minimera eller utesluta påverkan. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Bilaga 2: 2 a-b samt 3 c 
Bilaga 4: 1 a-b, e samt 2 b 
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NFS 2009:1. Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. 

miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]. Naturvårdverkets 
författningssamling.  

Plan- och bygglagen (2010:900) (SFS 2014:477) 
Proposition 2003/04:116 
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