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1

INLEDNING

Sigtuna kommun planerar för en ny stadsdel i Rosersberg på västra sidan av
pendeltågsstationen. Visionen för stadsdelen är En grön stad med närhet
och plats för fler. Stadsdelen ska vara funktionsblandad. I och med
utvecklingen av Rosersberg kommer bostadsutvecklingen närma sig
industriområdet som tidigare legat avskilt från känslig markanvändning som
t.ex. bostäder.
De risker som de befintliga verksamheterna och anläggningarna medför
måste hanteras i planeringsskedet för att skydda tillkommande bebyggelse,
men också för att tillåta en framtida utveckling av den befintliga
verksamheten. Denna rapport är en sammanställning av den tänkbara
påverkan från det intilliggande verksamhetsområdet som behöver hanteras i
kommande detaljplaner som berörs av verksamhetsområdet.
Området där den nya stadsdelen planeras ligger norr om Rosersbergs
industriområde. Området är planlagt för industri och verksamheter och här
finns idag ca 450 arbetstillfällen. Verksamheterna är av blandad karaktär
med en del tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Planområdet
ligger intill järnvägen och Rosersbergs pendeltågsstation (i öster) och just
väster om planområdet finns Storbodaanstalten.
Delar av planområdet omfattas idag av en gällande detaljplan (plan 103) från
1974. Planen markerar ut stora delar av marken som ”för industriändamål”,
men kilen i nordväst mot väg 891 (Slottsvägen) är planlagd som park,
område för järnvägsändamål och parkering.
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2

OMGIVNINGSPÅVERKAN

Nedan följer en sammanställning av verksamheter som kan komma att
påverka planläggningen av Västra Rosersberg.
I Bilaga 1 finns alla kartor i dokumentet i större format.

2.1

KEMISK INDUSTRI OCH
SEVESOANLÄGGNINGAR

En Sevesoanläggning är en anläggning som bedriver verksamhet som
hanterar farliga ämnen i mängder som överstiger en angiven gräns och kan
innebära särskilda risker för invånarna i händelse av brand eller annan
olycka. För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade
Sevesodirektivet.
I anslutning till området finns inga verksamheter som klassas som så kallade
Sevesoanläggningar (Brandkåren Attunda, 2018). Dock finns ett antal B, C
och U verksamheter med tillstånd att bedriva verksamhet inom Rosersbergs
industriområde.
Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller U-anläggningar beroende på
verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva
vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.





A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen
B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen inom
länsstyrelsen
C-anläggningar anmäls till kommunens miljö- och
hälsoskyddsnämnd.
U-anläggning ingen anmälan krävs.

Det finns nio C- och U-verksamheter i området samt sex stycken Bverksamheter, se Tabell 1 och Figur 1. Mer omfattande information om
verksamheterna finns i Bilaga 2.
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Tabell 1 Miljöfarliga verksamheter inom verksamhetsområdet.
ID

Företag

Riktvärde för skyddsavstånd

1

Swerock (Betong)

Betongindustri 200 m

2

Nokian Däck AB

100-200 m

3

Spånga bilvariant AB

100-200 m

4

DHL AB

Som bensinstation, 100 m

5

Cuptronic Technology AB*

200 m

6

FTI Rosersbergs station, åvs 9751

Miljöstation 50 m

7

Circle K Rosersberg

100 m

8

Bystronic Scandinavia AB.

Information om skyddsavstånd
saknas

9

Sortera Skandinavien AB*

500 m

10

Envirotainer Engineering Rosersberg

500 m

11

IL Recycling Partner AB, Märsta

500 m

12

Solveco AB

500 m

13

BASF AB

Läkemedelsindustri 500 m

14

Stena Recycling AB

Utanför planområdet

15

J-Kem International

500 m

Figur 1 Miljöfarliga verksamheter i anslutning till planområdet med skyddsavstånd
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Boverket har i sin skrivelse Bättre plats för arbete, 1995, tagit fram riktvärden
för skyddsavstånd för ett stort antal olika verksamheter (se Bilaga 1 och
Bilaga 2). Skyddsavstånden utgör ett sammanfattande mått för risker och
störningar vid planläggning enligt PBL. Skrivelsen redovisar inte några
skyddsavstånd för kemisk framställning av den typen som Solveco AB, JKem International och BASF AB arbetar med, dock bör dessa verksamheter
kunna jämföras med läkemedelsindustri och bearbetning vilka båda har ett
skyddsavstånd på 500 meter.
Naturvårdsverkets, Boverkets och MSBs vägledning för samhällsplanering
och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering (MSB
793/23015) finns schabloniserade riskhanteringsavstånd uträknade för olika
typer av verksamheter. Dessa är framtagna för verksamheter som klassas
som Sevesoanläggningar. Utifrån dessa riktvärden kan sägas att ett avstånd
på ca 500 meter bör vara tillräckligt för den typen av kemikalier som hanteras
av verksamheterna i området.
Lokala förhållanden med avseende på geologi, klimat etc. kan motivera en
anpassning av skyddsavståndet i det enskilda fallet, men för detta krävs en
mer detaljerad utredning.
Flera av de tillståndspliktiga verksamheterna ligger närmre planområdet än
vad det generella skyddsavståndet rekommenderar. Till följd av detta bör
området närmast plangränsen mot verksamhetsområdet planeras för mindre
känsliga användningsområde (ex. kontor, grönområden, mindre icke
miljöfarliga verksamheter).
Två U-klassade verksamheter finns innanför planområdet, en bilverkstad
samt en återvinningsstation. Om dessa verksamheter skall fortgå inom
planområdet bör planläggningen ta hänsyn till verksamheternas
skyddsavstånd.

2.2

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Många av verksamheterna medför transporter med farligt gods till och från
verksamhetsområdet. I dagsläget går transporterna längs E4:an till
Norrsundavägen och in i området. Om bebyggelsen i planområdet öppnar
upp med vägar norr ut från verksamhetsområdet finns en risk för att
transporter med farligt gods går genom planområdet. Vid avstånd på mindre
än 150 m mellan transportväg för farligt gods och bostadsbebyggelse ska
någon form av riskbedömning genomföras. Se t.ex. Riktlinjer för
planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2016).
Exempel på skyddsåtgärder kan vara att fasader ska utföras i obrännbart
material, friskluftsintag riktas bort från vägen, möjlighet att utrymma bort från
vägen. Eventuella transporter av farligt gods inom planområdet måste
beaktas i det kommande planarbetet och relevanta åtgärder ska vidtas.
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Figur 2 Inom 25-30 m (markerat område) krävs skyddsåtgärder för bostadsbebyggelse p.g.a.
närheten till vägar där transport av farligt gods kan ske.

2.3

LUFTKVALITET

Miljökvalitetsnormerna enligt förordning (2001:527) för utomhusluft gäller
hela landet.
Många av verksamheterna som bedrivs i Rosersbergs industriområde
medför tunga transporter till och från området. Trots detta finns det, enligt
Sigtuna kommuns översiktsplan, idag inga platser i kommunen där
miljökvalitetsnormen för luftkvalitet överskrids. Sigtuna kommun avser att
följa det åtgärdsprogram för NO2 och PM10 i Stockholms län som är under
utarbetande. I och med detta bedöms inte luftkvalitén i området påverka den
tänkta detaljplanen.
Flera av de pågående verksamheterna i området kan ge upphov till lukt. Den
huvudsakliga vindriktningen i området enligt SMHIs vindrosor (2018-06-07)
är sydvästlig. Detta kan ge luktproblem vid bebyggelse inom planområdet
och bör utredas vidare. I verksamheternas gällande tillstånd finns inga villkor
kopplade till lukt.

2.4

BULLER

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige och är därför
en av de viktigaste sakerna att beakta vid stadsplanering.
Som tidigare nämnts medför många av verksamheterna runt området tunga
transporter vilka orsakar buller. Utöver transporter kan bullerproblematik
även uppkomma till följd av t.ex. fläktanordningar och förflyttningar av
containrar. Ingen av verksamheterna har strängare krav gällande buller än
Boverkets riktlinjer (se Figur 3 och 4) för planläggning och bygglovsprövning
av bostadsbebyggelse i områden som påverkas av industri- och annat
verksamhetsbuller.

8|

Figur 3 Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.
© Boverket

Figur 4 Högsta ljudnivå för industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde
utomhus vid bostadsfasad och uteplats. © Boverket

Till detta kommer järnvägen just öster om planområdet och E4:an öster om
järnvägen. För att få en tydlig bild av den sammanlagda ljudnivån i området
och om det finns delar av planområdet där bullernivåerna kan komma att
överskrida rekommendationerna bör en bullerutredning genomföras.

2.5

LJUS

Starkt ljus under de mörka delarna av dygnet kan upplevas som störande
och påverka boendemiljön negativt.
Inom verksamhetsområdet finns strålkastare som till viss del är tända även
nattetid. Byggnader där övernattning sker bör utformas så att ljus från
området skärmas av genom annan bebyggelse eller vegetation.
Storbodaanstaltens stängsel och parkering har belysning under dygnets
mörka timmar. Detta är av samma styrka som normal gatubelysning och
bedöms därmed inte påverka planområdet med avseende på ljus.

10264422 • Generalkonsult Rosersberg | 9

2.6

VIBRATIONER

Tunga transporter inom verksamhetsområdet kan påverka planområdet med
vibrationer. För att veta hur och om området påverkas av vibrationer från
verksamhetsområdet och andra källor i den grad att åtgärder behöver vidtas
behöver en vibrationsutredning göras i samband med att detaljplanen
utarbetas. Vibrationer är oftast inget hinder för att genomföra ett
bostadsprojekt, men kan innebära särskilda krav på grundläggningsmetoder
och konstruktioner. Vibrationer kan även ge upphov till stomljud i byggnader.
Om ny bostadsbebyggelse planeras i ett vibrationsutsatt läge, kan det krävas
skyddsåtgärder eller särskild utformning av grundläggning och konstruktion
för att den ska bli lämpligt för sitt ändamål.
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3

RISKER

Med risker avses generellt att en händelse inträffar med en viss sannolikhet
och att detta medför en oacceptabel konsekvens. För planområdet förutsätts
dessa riskområden kunna definieras som:





Miljö
Hälsa
Genomförbarhet
Ekonomi

Med miljö avses att miljön upplevs attraktiv för de boende och innebär



att alla formella krav på boendemiljön är uppfyllda men också
att det inte finns risker som negativt påverkar utvecklingen av ett
attraktivt planområde

Med hälsa avses att person riskerar skada om händelsen inträffar.
Med genomförbarhet avses att det inte finns risker som i ett sent skede
påverkar vald utformning av planområdet och på så vis kräver anpassningar
som skulle kunna medföra en sämre lösning och/eller en högre kostnad.
Med ekonomi avses påverkan som skulle kunna ge en kostnad för
fastighetsägare alternativt vid planläggning av området.
I kapitel 2 redovisas en genomgång av omgivningspåverkan från
industriområdet på det aktuella planområdet. Denna genomgång påvisar
risker för en eller flera av ovanstående konsekvenser. Utöver dessa finns det
därtill ytterligare några risker som potentiellt skulle kunna påverka en eller
flera av ovanstående konsekvenser. I Tabell 2 nedan ges en
sammanställning av dessa risker.
Tabell 2 Sammanställning av tänkbara risker inom området
Identifierad risk
Miljöfarlig
verksamhet

Miljö

Hälsa

Genomförbarhet

Ekonomi

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

(X)

Transport av farligt
gods
Buller

X

Lukt

X

Vibrationer &
stomljud

X

Föroreningar i
mark från tidigare
verksamhet

X

Radon

X

Översvämning

X

X

X
X

Riskerna som identifierats relaterat till befintlig och tidigare verksamhet vid
intilliggande verksamhetsområde kan, om de beaktas redan i ett tidigt skede,
omhändertas via medvetna val i form av åtgärder samt via utformning av
planområdet.
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4

SLUTSATS

Sammantaget bedöms att det finns goda förutsättningar att planera för ny
stadsdel, under förutsättning att frågor kring störningar hanteras/utreds. I en
ny stadsdel kan detta bemötas genom att placera mindre störningskänsliga
användningsområden, så som kontor, handel och/eller grönområden som
både visuell och fysisk buffert mellan ny bostadsbebyggelse och befintligt
verksamhetsområde, se Bilaga 1.
Denna utredning utgör underlag till fortsatt utredningsarbete. De fördjupade
utredningarna kommer att kunna ge förslag på åtgärder.

Följande utredningar kan underlätta det fortsatta planarbetet:
 Dagvatten- & VA-utredning inkl. höjdsättning; visar på risker och
möjligheter med dagvatten
 Bullerutredning; denna ger bl.a. rekommendationer kring trafikbuller
från väg, järnväg och industribuller
 Vibrations- och stomljudsutredning; denna kan visa på eventuella
problem med vibrationer som beror på tunga transporter
 Hantering av släckvatten; utredningen visar om särskilda åtgärder
krävs inom planområdet
 Riskutredning; en fördjupad riskutredning som tittar på miljöfarliga
verksamheter och skyddsavstånd samt farligt gods längs järnväg eller
väg. Riskutredningen kan visa om särskilda åtgärder krävs inom
planområdet
 Luftkvalitet; Visar på om det finns risk att lukt sprids till planområdet
eller inte.
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WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com
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Bilaga 2 Sammanställning av miljöfarliga verksamheter inom verksamhetsområdet
ID

Företag

Verksamhet

Klass

Tillstånd gäller för:

Avstånd till
plangräns

Tabell 1. C och U verksamheter inom planområdet
Riktvärde för
Anledning till satt
skyddsavstånd**
skyddsavstånd**

1

Swerock
(Betong)

Icke-metalliska
mineraliska produkter

C

Betong, lättbetong > 500 ton

50 m

Betongindustri 200 m

Utsläpp till luft och vatten, buller

2

Nokian Däck AB

Fordonsservice och
drivmedelshantering

U

Fordonsverkstad <500 m2

350 m

100-200 m

Utsläpp till luft och vatten, buller

3

Spånga
bilvariant AB

Förbrukning av
organiskt lösningsmedel

U

Förbrukning av <0,5 ton organiskt
lösningsmedel/år

0m

100-200 m

Utsläpp till luft och vatten

4

DHL AB

Lagring av bränsle och
kemiska produkter

U

Lagring av bränsle och kemiska produkter
<5000 ton

450 m

Som bensinstation, 100 m

Utsläpp till luft och vatten

5

Cuptronic
Technology AB*

Ytbehandling av plast

C

Kemiska produkter

300 m

200 m

Utsläpp till luft och vatten

6

FTI Rosersbergs
station, åvs
9751

Återvinningsstation

U

Mellanlagring av avfall <10 ton

0m

Miljöstation 50 m

Buller, lukt

7

Circle K
Rosersberg

Fordonsservice och
drivmedelshantering

C

Bensinstation >1000<5000 m3

1000 m

100 m

Utsläpp till luft och vatten

8

Bystronic
Scandinavia AB.

Metallbearbetning m.m.

U

Mask metallbearbetning skärsväts >0,2<1 m3

150 m

Information om skyddsavstånd
saknas

Utsläpp till luft och vatten

9

Sortera
Skandinavien
AB*

Avfallssortering

C

Sortering, mellanlagring, omlastning, mekanisk
bearbetning av icke farligt avfall

250 m

500 m

Hantering av farligt avfall, buller

*Tillståndsprocess för en utveckling av företagen till B-verksamheter pågår. Om tillstånd ges kan skyddsavståndet komma att ändras.
**Riktvärden för skyddsavstånd och anledningen till dessa är tagna från Boverkets skrivelse Bättre plats för arbete (1995)

Tabell 2. B verksamheter inom planområdet
ID

Företag

Verksamhet

Tillstånd gäller för:

Villkor för:

Avstånd till
plangräns

Riktvärde för
skyddsavstånd

Anledning till satt
skyddsavstånd

10

Envirotainer
Engineering
Rosersberg

Tillverkning och uthyrning
av aktivt
temperaturreglerade
containerlösningar för
flygtransport.

Produktion och reparation av containrar
med en årlig förbrukning av högst 110 ton
polyester/vinylester och härdare samt en
sammanlagd förbrukning av högst 150 ton
isocyanat och isoresin.

Utsläpp till luft (inkl. lukt), buller,
avfallshantering och hantering av
brandsläckningsvatten

Ca 400 m

500 m

Utsläpp till luft och
vatten

11

IL Recycling
Partner AB,
Märsta

Avfallssortering

Sortering, mellanlagring, mekanisk
bearbetning och förbehandling av avfall vid
återvinningsanläggning. Mellanlagring av
maximalt: 1 ton köldmedium, 60 ton
oljeavfall, 100 ton blybatterier

Förvaring och hantering av avfall, lukt,
utsläpp till vatten. Bullergränser satta
till:

Ca 400 m

500 m

Buller, lukt

Ca 200 m

500 m

Utsläpp till luft och
vatten

Dagtid 50 dBA
Kvällstid 45 dBA
Sön- och helgdag:
Dagtid 45 dBA
Nattetid 40 dBA

12

Solveco AB

Tillverkning av kemiska
produkter, framförallt
etanolblandningar

Tillverkning av maximalt 2500 ton kemiska
produkter per år

13

BASF AB

Framställning av kemiska
produkter för byggindustri

Fys process gas-läkem mm >20000 ton

900 m

Läkemedelsindu
stri 500 m

Utsläpp till luft och
vatten

14

Stena
Recycling AB

Utanför planområdet

15

J-Kem
International

Framställning av kemiska
produkter

Framställning av kemiska produkter intill
en sammanlagd mängd av 750 ton per år
samt lagring av 450 ton råkemikalier.
Medger också mottagning och lagring av
sammanlagt 200 ton farligt avfall per år
med en samtidig lagring av högst 40 ton
farligt avfall.

Ca 300 m

500 m

Utsläpp till luft och
vatten

2 (2)

Förvaring av kemikalier, kemiska
produkter och farligt avfall, ersättning
av kemiska produkter till mindre
skadliga produkter, lukt, buller och
hantering av brandsläckningsvatten

