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UPPLYSNINGAR

Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen ÄPBL 1987:10.

Åkerholmar och stenrösen omfattas av generellt biotopskydd enligt Miljöbalken.
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Planområdet berörs av fasta fornlämningar skyddade enligt Kulturmiljölagen

(1988:950). Ingrepp i fornlämning eller fornlämnings skyddsområde kräver

tillstånd från Länsstyrelsen.
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och natur i skilda plan.

J

1 

(NATUR)
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UTFORMNING, UTFÖRANDE
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f
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del (upp till 10 m byggnadshöjd) indelas i maximalt 40 m

långa avsnitt med hjälp av förskjutning i fasadliv
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra industri- och lagerverksamhet 

med möjlighet till järnvägsanslutning till Ostkustbanan. Området 

planeras för att rymma en eller flera olika slags verksamheter.  

Planen syftar även till att skapa förutsättningar för att motverka 

störningar och risker samt att minimera påverkan på kulturmiljö och 

landskapsbild. Skyddsåtgärder och reglering av bebyggelsens 

placering och utformning syftar till att bevara intilliggande områdens 

kulturmiljövärden och säkerställa boendekvalitéer inom befintlig 

bebyggelse.  

Planen syftar till att skapa förutsättningar för dagvattenhantering och 

bevara en grön spridningskorridor genom området. Inom detaljplanen 

planeras ett område med allmänt tillgänglig naturmark och en ny 

sträckning av Rosersbergsbäcken. Det nya naturområdet och 

bäckutformningen syftar till att ge tillgänglighet för allmänheten 

genom området och att ge bäcken en mer naturlik utformning som 

stärker dess ekologiska värden. 

Tillfart till området med bil sker från norr via bro över järnvägen. 

Spåranslutning till industriverksamheterna förutsätter anslutning till 

Ostkustbanan via angränsande spåranläggningar. Från söder ska 

området kunna nås av räddningsfordon. 

Passagen över järnvägen vid Krogsta gård kommer att stänga och 

ersätts av en ny passage över spåret vid Slottsvägen. 

Området är idag odlad mark samt skogklätt berg. Merparten av 

området är ej planlagt. 

Planförfarande Planarbetet bedrivs med normalt förfarande och enligt Plan- och 

Bygglagen 1987:10. Planuppdrag gavs 2011-02-14 och förnyades 

2019-10-14 av BTN. Beslut om samråd fattades 2018-08-21. Beslut 

om utställning fattades 2020-06-16. 

MILJÖBEDÖMNING  

Behovsbedömning En behovsbedömning har gjorts och den anger att en miljöbedömning 

ska ske. Kommunen samrådde behovsbedömningen med 

Länsstyrelsen i samband med programsamråd för planprogrammet 

2011. Bygg- och trafiknämnden beslutade i juni 2011 att en 

miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

ska utföras. En MKB har därför upprättats. Behovsbedömningen har 

uppdaterats och förtydligats under våren 2018.  

I den behovsbedömning som genomförts under våren 2018 bedömdes 

följande miljöaspekter kunna ha betydande miljöpåverkan: 

 

 Naturmiljö (biologisk mångfald, djurliv och växtliv) 

 Kulturmiljö (bebyggelse, fornlämningar och annat kulturarv) 

 Landskapsbild och ljusförhållande  

 Vatten 
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 Befolkning och människors hälsa (rekreation och friluftsliv, 

buller samt olycksrisker och störningar) 

 Klimat  

 Hushållning med naturresurser (jord- och skogsbruk) 

 Påverkan under byggtiden (påverkan till följd av 

bortsprängning av berg och uppfyllnad, omledning av 

Roserbergsbäcken samt omläggning av ledningar) 

Under tiden arbete har bedrivits med detaljplanen har även följande 

aspekter bedömts kunna medföra en betydande miljöpåverkan: 

 Riksintresse för kommunikationer 

 Fordonstrafik 

Miljöaspekten ”luft” har bedömts inte få någon betydande påverkan 

av ett genomförande av detaljplanen och denna aspekt behandlas inte 

vidare i MKB:n. Denna bedömning baserar sig på det faktum att 

ingen miljökvalitetsnorm för luft i dagsläget överskrids inom eller i 

närheten av detaljplaneområdet.  

Sammanfattning av MKB 

Detaljplaneförslagets 

betydande 

miljöpåverkan 

De viktigaste frågorna i detaljplanen har varit påverkan på naturmiljö, 

kulturmiljö, landskapsbild och ljusförhållande, vatten, befolkning och 

människors hälsa, klimat och hushållning med naturresurser samt 

påverkan under byggtiden. I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms 

konsekvenserna av detaljplanens genomförande och jämförs med ett 

referensalternativ.  

Nedanstående tabell sammanfattar de konsekvenser som bedöms 

uppstå av föreslagen planläggning. Åtgärder för att minska 

detaljplanens negativa påverkan har i vissa fall hanterats inom ramen 

för detaljplanen och några är förslag till åtgärder som kommer att 

hanteras vidare i planeringsprocessen. 

Aspekt Planförslaget Referensalternativet 

Landskapsbild Måttliga negativa konsekvenser Obetydliga/Inga konsekvenser 

Kulturmiljö  Obetydliga/Inga konsekvenser 

Naturmiljö Måttliga negativa konsekvenser Obetydliga/Inga konsekvenser 

Påverkan på 

Rosersbergsbäcken 
Positiva konsekvenser Stora negativa konsekvenser 

Vattenkvalité Positiva konsekvenser Måttliga negativa konsekvenser 

Rekreation och 

friluftsliv 

Obetydliga/Inga konsekvenser Obetydliga/Inga konsekvenser 

Riksintresse för 

kommunikationer 

Obetydliga/Inga konsekvenser Obetydliga/Inga konsekvenser 

Fordonstrafik Obetydliga/Inga konsekvenser Obetydliga/Inga konsekvenser 

Måttliga/små negativa 

konsekvenser 



 DNR Btn PLAN.2011.226 5  

Buller Obetydliga/Inga konsekvenser Obetydliga/Inga konsekvenser 

Risker Obetydliga/Inga konsekvenser Obetydliga/Inga konsekvenser 

Klimat Obetydliga/Inga konsekvenser Obetydliga/Inga konsekvenser 

Hushållning med 

naturresurser 

Obetydliga/Inga konsekvenser Obetydliga/Inga konsekvenser 

Figur 1. Tabell av bedömda miljökonsekvenser av planförslaget jämfört med 

referensalternativet. 

Detaljplanen bedöms övergripande vara förenlig med miljöbalkens 

kapitel 3, 4 och 5. 

Riksintresse för kulturmiljö (Skålhamravägen) enligt Miljöbalkens 

kapitel 3 berörs av planförslagets södra del. Ingen påtaglig skada 

bedöms uppstå på riksintresseområdet, då riksintresseområdets 

centralvärden inte påverkas negativt. Läsbarheten av den agrara 

verksamheten utanför riksintresseområdet minskar. Krogsta by 

bedöms inte direkt påverkas i större omfattning. Eventuellt kan buller 

utgöra en indirekt negativ konsekvens för kulturmiljön som bland 

annat kan påverka brukbarheten och upplevelsevärdet negativt. För 

Krogsta by finns idag befintliga bullerkällor från bland annat befintlig 

järnväg och även Arlanda. Sammantaget bedöms de negativa 

konsekvenserna för kulturmiljön som små till måttliga jämfört med 

referensalternativet. 

Planområdet angränsar direkt till Rosersbergs övningsfält, vilket är ett 

utpekat område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 

kap 9 § andra stycket miljöbalken. Planområdet bedöms inte påverka 

riksintresseområdet för totalförsvaret, eller innebära begränsningar för 

dess verksamhet. 

Planområdet berörs även av Arlanda flygplats influensområde samt av 

Ostkustbanan. Dessa utgör riksintresse för kommunikationer. Dessa 

bedöms inte påverkas negativt av planförslaget, och ingen påtaglig 

skada bedöms uppstå. 

Nationella miljömål 

De planerade stickspåren skapar förutsättningar för att samordna 

transporter på järnväg, vilket innebar att en del tunga 

lastbilstransporter tas bort från vägarna. Detta leder till att minska 

belastningen på vägarna samt att det ger miljövinster då tåg generar 

mindre utsläpp än lastbilar, vilket bedöms som positivt för 

miljömålen. 

För en del miljömål, som exempelvis ”Ett rikt odlingslandskap” och 

”Levande skogar” motverkar detaljplaneförslaget miljömålen. De 

negativa konsekvenserna bedöms dock uppvägas av att projektet 

bedöms vara ett samhällsintresse. Föreslagen flytt av 

Roserbergsbäcken bedöms dock gynna naturmiljön. Föreslagen 

dagvattenhantering kommer också att medföra att bäckens 

föroreningssituation kommer att förbättras jämfört med 

referensalternativet.  

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Det aktuella planområdet omfattas av MKN för luftföroreningar, 
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MKN för buller samt MKN för vatten och vattenkvalitet. Ett 

genomförande av detaljplanen kommer att medföra ett ökat antal 

fordonsrörelser i området, via tillfartsväg norrifrån. Ett överskridande 

av miljökvalitetsnormerna till följd av ökade trafikrörelser är dock 

inte att vänta. Eftersom tåg har betydligt lägre utsläpp av växthusgaser 

än vägtrafik kan ett genomförande av detaljplanen på sikt bidra till en 

minskning av utsläpp av växthusgaser och ett främjande av 

klimatmål.  

Bullerutredning för planförslaget har genomförts. Enligt denna 

exponeras ett antal bostäder söder om planområdet för bullernivåer 

som överskrider riktvärdet 40 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

nattetid. Värt att notera är att verksamheten eller verksamheterna som 

i framtiden etablerats inom planområdet, ska tillse att föreslagna 

riktvärden för verksamhetsbuller uppfylls. Med den förutsättningen 

bedöms konsekvensen avseende buller att bli liten och inga negativa 

konsekvenser bedöms uppstå. 

I planförslaget kommer andelen hårdgjord yta att öka betydligt. 

Föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten från planområdet 

åstadkommer en god föroreningsreduktion och uppfyller kommunens 

krav för dagvattenutsläpp och fördröjningsbehov. Exploateringen med 

rening bidrar sammanlagt till en förbättring av föroreningssituationen, 

i synnerhet med hänsyn till näringsämnen som uppmärksammas i 

MKN. Planförslaget bedöms kunna medverka till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås. Sammanfattningsvis 

bedöms planförslaget att vara förenlig med miljökvalitetsnormerna 

enligt 5 kap. miljöbalken.  

Sammanvägd bedömning 

Detaljplaneförslaget medför att jordbruksmark kommer att tas i 

anspråk för verksamheter. Negativa konsekvenser bedöms uppstå för 

värdet av jordbruksmarken. Att bygga på jordbruksmark medför att 

naturresurser för livsmedelsproduktion och lokala försörjningsresurser 

går förlorade. Detta bedöms medföra negativa konsekvenser för 

möjligheten till ett mer klimatanpassat samhälle med minskad import 

och transporter av livsmedel. 

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får dock brukningsvärd jordbruksmark 

tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 

för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 

kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk. Enligt länsstyrelsen i Stockholms 

län så kan endast en exploatering på jordbruksmark ske efter noga 

överväganden. Följande punkter ska beaktas; 

     Väsentligt samhällsintresse 

     Annan lokalisering 

     Jordbruksmarkens biologiska produktionsvärde 

     Odlingslandskapets kulturmiljövärden 

En bedömning har genomförts för ovanstående punkter och det 

bedöms vara möjligt att exploatera jordbruksmarken enligt 

detaljplanen. Exploateringen har bedömts ha ett väsentligt 

samhällsintresse och faller inom den definition som anges i 

regeringens proposition 1985/86:3 med förslag på hushållning med 

naturresurser m.m., att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 
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försörjningssystem. I bedömningen har även hänsyn tagits till att olika 

lokaliseringsalternativ har undersökts och förkastats, och att 

föreliggande lokalisering bedöms vara den mest förmånliga ur olika 

perspektiv.  

Sammanfattningsvis bedöms planförslagets genomförande för några 

aspekter medföra negativa konsekvenser, främst ur det lokala 

perspektivet. Skadeförebyggande åtgärder, försiktighetsåtgärder och 

en noggrann anpassning och estetisk utformning av anläggningarna 

och dess skyddsområden är således av största vikt för att minska den 

negativa påverkan. Genom att skyddsåtgärder uppförs, och vissa av 

dem fastslås och säkerställs på plankartan bedöms många av de 

negativa konsekvenserna minimeras eller helt elimineras.  

Bedömningen görs att detaljplaneförslaget inte medför någon 

betydande miljöpåverkan.  

Bidrag till 

miljömålsuppfyllelse 

Detaljplaneförslaget bedöms främja miljömålet ”Levande sjöar och 

vattendrag” och ”Ingen övergödning” och motverka miljömålen 

”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap” samt ”Ett rikt växt- och 

djurliv”. Ett genomförande av detaljplanen bedöms såväl kunna 

främja som motverka måluppfyllelse för miljömålen ”Begränsad 

klimatpåverkan” och ”God bebyggd miljö”. 

Uppföljning Uppföljningen av detaljplanens betydande miljöpåverkan bör dels 

utvärdera utfallet av den beskrivna miljöpåverkan, dels i vilken mån 

föreslagna åtgärder genomförts i senare skeden. Uppföljning bedöms 

som särskilt viktig för Rosersbergsbäckens ekologiska funktion, 

buller från anläggningen och för hanteringen av dagvatten. Förslaget 

till uppföljning och kontroll finns sammanställt i 

Miljökonsekvensbeskrivningen. 

  

PLANDATA 
 

Läge och areal Planområdet omfattar ca 40 hektar och ligger väster om stambanan ca 

1,5 km norr om Rosersbergs tätort. 

Planområdet gränsar i norr till ett verksamhetsområde med befintligt 

rangerområde, Brista. Det verksamhetsområdet inrymmer även ett 

kraftvärmeverk, en avfallsanläggning och en bränsledepå för 

flygbränsle. 

I öster avgränsas området av Ostkustbanan. I söder gränsar området 

till Krogsta gård och vägen förbi gården och ansluter i en utlöpare till 

Rosersbergs överlämningsbangård längst i söder. I väster avgränsas 

området av skogsmarken som tillhör Rosersbergs övningsområde.   
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Markägoförhållanden Sedan kommunen beslutade om planläggning i februari 2011 har 

ägarbyten skett inom planområdet, fastighetsbildning har skett så att 

nya fastighetsgränser har tillkommit och några fastighetsbeteckningar 

har ändrats. Större delen av planområdet ligger inom Norrsunda-

Krogsta 16:3 som tidigare benämndes Norrsunda-Krogsta 16:1. 

Planområdet omfattar del av fastigheten Norrsunda-Krogsta 16:3, del 

av Norrsunda-Krogsta 16:1och del av Norrsunda-Krogsta 16:2 som 

ägs av exploatören, samt del av Norrsunda-Brista 2:8 och del av 

Norrsunda-Brista 2:16 som ägs av kommunen, Norrsunda-Brista 2:15 

som ägs av Brista Spårterminal AB.  

Planområdet gränsar till fastigheterna Rosersberg Militärövningsfält 

1:1, Norrsunda-Brista 2:14 (Stockholm Exergi) samt 

järnvägsfastigheten Rosersberg 3:1 (Trafikverket). 

Inom Norrsunda-Brista 2:8 och 2:9 ligger Brista avfallsanläggning. 

Marken ägs av kommunen och arrenderas av RagnSells genom 

30-årsavtal till 1 januari 2032. Övrig mark inom/i anslutning till 

planområdet ägs av företag eller privatpersoner.  

 

 

 

 

 

Figur 2. Planområdet är markerat med blå linje. 

Figur 3. Översikt av fastigheter 

inom planområdet. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Regional planering Den regionala utvecklingsplanen , RUFS 2050, antogs av 

landstingsfullmäktige juni 2018. Tidsperspektivet för RUFS är 30 år 

(2050).   

 

Figur 4. Utdrag ur RUFS plankarta 2050 

  

Område för 
terminaler 
och 
anläggningar  

Terminal 
Energianläggning  
Avfallsanläggning 

Planområdets läge 
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 RUFS vision är att regionen ska vara Europas mest attraktiva 

storstadsregion.  

Arlanda-Märsta är en av regionens stadskärnor. Arlanda flygplats är 

en dominerande arbetsplats, Arlanda stad är ett verksamhetsområde 

med inslag av externhandel, läget mitt emellan Uppsala och 

Stockholm ger området en bra storregional tillgänglighet.  

Arlanda-Rosersberg är ett utvecklingsområde som logistikcentrum; ett 

område med potential för storskalig varuhantering och terminaler med 

stora omland.  

Brista och Högbytorp är tekniska försörjningsanläggningar av 

regional betydelse. 

Riksintressen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturminnesvård 

 

Sydost om detaljplaneområdet finns riksintresseområdet Skålhamra-

vägen (AB 71). Landskapet här speglar en rik och komplex 

järnåldersbygd och dess fortsatta utveckling genom den tidiga 

medeltidens sockenbildning och 1600-talets säterier, med kontinuitet 

fram i dagens agrarlandskap. Centralbygd, herrgårdslandskap och 

vägsystem, med rötter i en forntida stormannabygd med anknytning 

till kungamakten. 

Området sträcker sig väst om järnvägen från Slottsvägen och upp till 

Krogsta Gård. 

 

Militärt 
övningsområde 

 

 

Arlanda 

Ostkustbanan 

Planområdets 
läge 

Skålhamravägen 

Figur 5. Utdrag ur översiktsplan 2014 med redovisning av 

riksintresseområden. 
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Kommunikation Ostkustbanan, Arlanda flygplats och Arlandabanan är riksintressen 

för kommunikation. Detaljplaneområdet ansluter till området för 

Ostkustbanan. Detaljplaneområdet ligger inom Arlandas 

influensområde för buller.  

Totalförsvarets 

militära del 

Planområdet angränsar direkt till Rosersbergs övningsfält, vilket är ett 

utpekat område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 

kap 9 § andra stycket miljöbalken. Av 3 kap 9 § miljöbalken följer att 

mark- och vattenområden som är av riksintresse på grund av att de 

behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningarna. 

För övningsfältet finns ett område med förordnande enligt PBL 

12 kap 4 § vilket innebär att beslut om bygglov och förhandsbesked 

kan prövas av länsstyrelsen. Förordnandeområdet sträcker sig fram till 

Ostkustbanan.  

  

Översiktsplan 2014 

 

 

 

 

 Kommunens översiktsplan ÖP 2014 antogs av kommunfullmäktige 

den 15 maj 2014, §102.  

F betecknar förändringsområden där användningen förväntas 

Figur 6. Utdrag ur översiktsplan 2014, rekommendationer för mark- och 

vattenanvändning. Fs1 = Förändringsområde för verksamheter. Planområdet 

markerat med rött. 
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förändras inom kort till medellång sikt. 

Fs1 Norrsunda-Krogsta, söder om befintligt verksamhetsområde i 

Brista, är i översiktsplanen angivet som ett område där det pågår 

detaljplanläggning för ett nytt verksamhetsområde för tåganknutna 

verksamheter, med en tågdepåanläggning. Planeringsförutsättningarna 

för detta beaktas i översiktsplanen och utreds särskilt i dess 

miljökonsekvensbeskrivning. Sedan översiktsplanen skrevs har 

planerna för området ändrats från renodlad tågdepå till ett område 

med spåranslutna verksamheter. 

Inom ramen för en framtida utveckling inom förändringsområdet Fs1 

måste följande planeringsförutsättningar beaktas: Höga värden för 

friluftsliv för Rosersberg och närliggande bostäder. Området avrinner 

till Märstaån och Mälaren-Skarven där miljökvalitetsnormerna för 

vatten innebär att vattenkvaliteten måste förbättras. 

Verksamhetsområden (V) betecknar områden där kommunen beslutat 

att det finns förutsättningar för förändrad markanvändning för i 

huvudsak verksamheter. Inom dessa har planprocess redan inletts, 

alternativt så finns det redan detaljplan för området.  

 

  

Detaljplan  

Gällande detaljplan Norr om detaljplaneområdet finns en detaljplan för Brista 

kraftvärmeverk (det 274) som vann laga kraft 2010-07-16 och som 

har 15 års genomförandetid. Detaljplanen anger markanvändningen 

industri samt trafikområde för järnväg. 

Aktuellt detaljplaneområde går delvis in i detaljplanen för Brista 

kraftvärmeverk, främst med anledning av att ett naturområde för 

bäcken behöver anges. Därtill ändras användningen från Industri till 

”Industri och spåranknuten logistik, lager och verkstäder”. 

Bestämmelse om högsta höjd för byggnader ändras från högsta 

”totalhöjd 30m” till ” högsta totalhöjd i meter över nollplanet +48m”. 

Då marknivån inom denna del ligger på ca +20 är det en motsvarande 

höjd. Bestämmelserna om trädridåer och högsta höjd för skorstenar 

ändras i och med den nya detaljplanen. Detaljplan 274 upphävs inom 

de delar som denna detaljplan berör. 

 

  

Förordnanden För Kungsängens skjutfält finns förordnande enligt PBL 1987:10  12 

kap 1 § vilket innebär att beslut om bygglov och förhandsbesked kan 

prövas av länsstyrelsen. Förordnandeområdet sträcker sig fram till 

Ostkustbanan. 

I Arlandas närområde, ut till 3 500 meters radie från respektive 

banände, tillåts generellt en maximalt tillåten byggnadshöjd på +86,5 

meter vilket berör detaljplaneområdet. För att undvika reflexer som 

kan verka störande på flygverksamheten gäller vissa begränsningar i 

val av byggnadsmaterial i flygplatsens närområde. 

Området runt Norrsunda kyrka omfattas av skyddsföreskrifter i syfte 

att skydda landskapsbilden samt att skydda och vårda naturmiljön. De 

innebär inget absolut hinder för ny bebyggelse. Förordnanden enligt 

19 § NVL är utförda med stöd av en äldre lagstiftning och omfattas 
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idag av miljöbalken 7 kap. 

Rosersbergsbäcken omfattas inte av strandskydd.  

 

 

Program för detaljplaneområdet 

 Kommunstyrelsen gav 2011-02-14 § 24 bygg- och trafiknämnden i 

uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastigheten Norrsunda-

Krogsta 16:1. (Anm: Nuvarande Norrsunda-Krogsta 16:3).   

Ett planprogram upprättades och samråd om detta genomfördes under 

tiden 6 juli - 2 september 2011. 

Programmet anger att detaljplanens syfte är att möjliggöra ett 

verksamhetsområde huvudsakligen för järnvägsanknutna 

verksamheter på delar av fastigheten Norrsunda-Brista 16:1 samt att 

förlänga det befintliga stickspåret i Brista verksamhetsområde 

söderut. 

Programmet redovisar på karta planområdets ungefärliga utbredning 

och att en skyddszon mellan de planerade verksamheterna och 

bostadsfastigheterna i Krogsta By ska finnas. Därtill anges de 

utredningar som erfordras i det kommande detaljplanearbetet. 

Programmet anger vidare att planen antas medföra betydande 

miljöpåverkan varför en miljöbedömning behöver upprättas. 

En programsamrådsredogörelse har upprättats där inkomna 

synpunkter redovisas och kommenteras. Vid programsamrådet 

framkom att de boende i Krogsta har starka erinringar mot förslaget 

och efterfrågar tydligare redovisning av förslagets innebörd. 

Detaljplaneförslagets planområde skiljer sig från programområdet 

enligt följande: 

 anpassning har skett i söder till järnvägsplan för 

överlämningsbangård i Rosersberg 

 planområdet har minskat i söder så att större delen av Krogsta 

Gård inte ingår i planområdet 

 planområdet har utökats mot norr och del av en gällande 

detaljplan ingår i planområdet. 

 anpassning har gjorts i öster i fastighetsgräns mot fastigheten 

Rosersberg 3:1 

 Rosersbergsbäcken inryms numera inom allmän platsmark 

NATUR 

 

 

 

Kommunala beslut i 
övrigt 

 

 

 

Bygg- och trafiknämnden beslutade 2011-06-14 § 77 att genomföra 

programsamråd för upprättat program samt att en 

miljökonsekvensbeskrivning ska utföras. 

 Bygg- och trafiknämnden beslutade 2014-05-20 § 76 att sända ut 

upprättat förslag till detaljplan på samråd. Beslutet upphävdes senare 

av Bygg- och trafiknämnden 2014-06-24 § 94 med hänvisning till att 
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kommunstyrelsen beslutat om analys av två alternativa lokaliseringar 

av en ny tågdepå. 

Bygg- och trafiknämnden beslutade 2018-08-21 att sända ut ett 

reviderat samrådsförslag med spårburen industri i stället för tågdepå 

och ett minskat planområde i söder mot Krogsta by. Den nya 

inriktningen innebär att man satsar på användningar med färre 

tågrörelser vilket därmed ger mindre omgivningspåverkan på såväl 

boende som Ostkustbanans kapacitet. 

 

Övrigt 

 

En fastighetsreglering har skett efter det att detaljplanearbetet 

inleddes. Större delen av planområdet är nu beläget inom Norrsunda-

Krogsta 16:3, varför detaljplanen nu benämns ”Detaljplan för Brista 

verksamhetsområde för fastigheterna Norrsunda-Krogsta 16:3 m fl”. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur  

Mark, vegetation Planområdet är idag inte exploaterat och består av ett kulturlandskap 

som domineras av åkermark med åkerholmar och anslutande 

skogsmark. Åkermarken i väst följer en dalgång med nord-sydlig 

sträckning. Rosersbergsbäcken avvattnar området. En skogshöjd med 

blandskog med barr- och lövträd finns inom planområdet. Sydost om 

skogshöjden finns ytterligare ett åkermarksområde vid Krogsta Gård. 

Bränsledepån norr om planområdet anlades på naturmark. Det finns 

därför ingen anledning att anta att marken inom planområdet är 

förorenad. I nordost finns ett par mindre kullar som sannolikt består 

av fyllnadsmassor från anläggandet av den angränsande bränsledepån. 

I samband med att de tas bort och massorna återvinns inom området 

bör kontroll ske av massorna. 

Dalgångens lägsta nivå är ca + 17 m. Skogshöjden sträcker sig upp till 

+ 39 m vilket är planområdets högsta nivå. Åkermarken öster om 

Krogsta gård ligger på + 27 m.  

  

 

Figur 7. Dalgången sedd från norr. 

 

Figur 8. Skogshöjd i östra planområdet 
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Detaljplaneförslaget innebär att jordbruksmarken inte längre kan 

odlas. Områdets marknivåer ska vid behov kunna anpassas till 

järnvägsspår som ansluter från Ostkustbanan. Skogshöjden i öster 

kommer att tas bort och marknivån inom det öppna landskapet 

kommer att höjas på var sida Rosersbergsbäcken.  

Den södra delen av planområdet kommer att fungera som ett 

skyddsområde mot störningar från de nya verksamheterna. Den södra 

delen av den befintliga skogshöjden ska sparas och bildar då en 

naturlig avskärmning mellan verksamheterna och Krogsta. Denna 

kompletteras med en ny mindre vall och planteringar som minskar 

den visuella påverkan av de nya anläggningarna. Bäcken kommer att 

ledas om och ges en mer naturlig meandrande form. 

Naturvärden Enligt kommunens riktlinjer för grönområden, regionala gröna kilar 

och värdekärnor ska lokalisering av ny bebyggelse, anläggningar och 

verksamheter så långt möjligt undvikas inom dessa. Skydd, 

buffertzoner och kompensation ska användas för att minska negativa 

effekter.   

I ekologiskt särskilt känsliga områden ska påverkan på ekologiska 

funktioner alltid beaktas i miljökonsekvensbeskrivningar, 

tillståndsfrågor och detaljplanering. Arealen av skyddad mark och 

vatten med höga naturvärden ska öka. Områden som ska skyddas för 

framtiden ska i första hand lokaliseras inom grönstrukturens 

helhetsområden. Vid ingrepp i känsliga miljöer ska en 

balanseringsprincip användas i ett tidigt skede.  Kommunen bör verka 

för ett utökat samarbete med lantbrukare med syfte att behålla ett 

lämpligt brukande av värdefulla marker. ÖP 2014 redovisar områden 

med höga naturvärden men inget av dem ligger inom 

detaljplaneområdet. Skogsstyrelsen redovisar en sumpskog i norra 

delen av området.   



 DNR Btn PLAN.2011.226 16  

 

Figur 9. Utdrag ur ÖP 2014 Naturreservat och naturvärden 

  En naturinventering och naturvärdesbedömning av planområdet 

genomfördes under hösten 2011 och våren 2012, vilken sedan 

uppdaterades våren 2018 utifrån planområdets nya avgränsning 

(Naturvärdesinventering Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. i Sigtuna 

kommun, WSP). Ett PM som sammanfattar påverkan på naturvärden 

och åtgärder för att motverka dessa har sammanställts. 

Inom detaljplaneområdet har tre delområden med naturvärden och tre 

objekt som omfattas av det generella biotopskyddet identifierats. 

planområdet 
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Figur 10. Karta som visar placering och utbredning av identifierade 

naturvärden i förhållande till planerad bebyggelse.  

a) Sumpskog  

Sumpskogen är ett ca 0.6 hektar stort område med ett olikåldrigt 

bestånd av klibbal och gran. Död ved förekommer ganska rikligt och i 

olika nedbrytningsstadier. Dessa faktorer i kombination med rörligt 

markvatten bidrar till att området bedöms ha ett påtagligt naturvärde. 

Nyckelfaktorer 

•    Olikåldrighet 

•    Död ved i olika faser 

•    Fuktstråk  

•    Värdering: påtagligt naturvärde 

b) Barrskog 

Detta är det störst utpekade delområdet och består av äldre, olikåldrig 

barrskog. Inslag av död ved är på vissa platser stort och består av både 

kullfallna träd och stående döda träd. Barrskogen bedöms ha en del 

biotopvärden men ett lågt artvärde och bedöms därför ha ett visst 

naturvärde i sin helhet.  

Nyckelfaktorer 

•    Olikåldrig barrskog 

•    Stort inslag av död ved 

B 
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•    Värdering: visst naturvärde 

c) Hällmarkstallskog 

Detta är det minsta utpekade delområdet, och utgörs av en 

hällmarkstallskog. Området karaktäriseras av att träden är olikåldriga 

och senvuxna. Till skillnad från de två andra skogsområdena är 

inslaget av död ved låg. Hällmarkstallskogen bedöms ha ett visst 

naturvärde. 

Nyckelfaktorer 

•    Olikåldrig och senvuxen skog 

•    Avsaknad av död ved 

•    Värdering: visst naturvärde 

Biotopskyddade objekt/viktiga ekologiska element: 

d) Åkerholme 

Denna åkerholme har tidigare troligen varit mer eller mindre öppen, 

men har idag ett glest trädskikt med björk, asp och enbuskar. Lövsly 

kommer underifrån och holmen är under igenväxning med asp.  

Nyckelfaktorer 

•    Igenväxning av asp 

e) Åkerholme 

Arealen av denna åkerholme överstiger 0,5 ha och omfattas därmed 

inte av det generella biotopskyddet.  

Åkerholmen kan uppfattas som två delar på håll då den genomskärs 

av ett kort, flackt parti i mitten där det växer unga tallplantor. 

Miljöbalkens definition på åkerholme är en holme av natur- eller 

kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark 

eller kultiverad betesmark. Enligt flygfoton från 1960 och framåt så 

har det flacka partiet mellan inte brukats som åkermark eller 

kultiverad betesmark. Därför ska den klassas som en åkerholme, inte 

som två. Åkerholmens nordvästra del präglas av 

igenväxningsvegetation. Det finns rester av ett äldre, mer glest 

trädskikt med björk, gran och enbuskar. Idag domineras trädskiktet av 

asp. På marken växer en ordinär gräsmarksflora. Några 

anmärkningsvärda artförekomster eller strukturer som skulle kunna 

tillmätas särskilda naturvärden har inte registrerats. 

Den något större, sydöstra halvan präglas även den av igenväxning 

med ung björk, asp och enstaka granar. Inte heller i denna del har 

några specifika artförekomster eller strukturer noterats. Enstaka 

rötade aspar med bohål registrerades vid det senaste fältbesöket. Även 

om området som helhet inte når upp till någon naturvärdesklassning, 

så anses dessa träd ha ett visst naturvärde.  

Nyckelfaktorer 

•    Igenväxning med björk och asp 

•    Enstaka rötade aspar  

f) Rosersbergsbäcken  

Rosersbergsbäcken är starkt påverkad av näringstillförsel från 

omgivningen med stora partier av kaveldun och vass längs kanterna 
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och slamsamlingar i vattnet. Bottenlivet är begränsat då djupa partier 

saknas, och det saknas även sanka landområden. På grund av detta 

bedöms bäcken enbart ha en måttlig artdiversitet och variation. 

Rosersbersgsbäcken har mellan åren 1938 och 2016 omfattats av ett 

torrläggningsföretag som numera är upphävt. I norra änden av bäcken 

påträffades vid inventering 2018 en bäverhydda som verkade vara 

bebodd. Påverkan på denna kräver tillstånd från länsstyrelsen. 

 

  

 

Figur 11. Rosersbergsbäcken, sedd mot norr. 

 

Figur 12. Stig längs med västra skogskanten med 

utblick över dalgången. 

  

 

Figur 13. Åkerholmarna i södra delen av dalgången. 

 

Figur 14. Skogsparti på östra höjden. 

  

  

 Åkermarken hyser inga högre naturvärden då det är en gödslad 

monokultur.  

Inom detaljplaneområdet har sju rödlistade fågelarter påträffats, 

däribland sånglärka och törnskata. De flesta av de funna arterna är 

knutna till jordbrukslandskapet men två är knutna till 

skogslandskapet. För de arter som finns inom området bedöms inte 

arternas bevarandestatus påverkas av exploateringen, då den typ av 

miljö som tas i anspråk altjämnt är vanlig i trakten runt 

planområdet. Skyddsåtgärder i form av bl.a. nya utvecklade 

våtmarksmiljöer och bevarande av träd har även vidtagits inom 
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planen för att skapa lämpliga biotoper för de flesta av de 

förekommande fågelarterna. 

 

Figur 15. Sumpskogen, bäcken och åkerholme 1omfattas av biotopskydd. 

Planområdesgränsen redovisad enligt granskningsversionen av plankartan. 

Planområdet har minskats i sydöst så att endast del av Åkerholme 1 ingår i 

planområdet. 

Åkerholmar, odlingsrösen och öppna diken i odlingslandskapet 

omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 

11 §). Om särskilda skäl finns kan länsstyrelsen ge dispens för 

åtgärder. Ansökan om dispens från biotopskyddet lämnas till 

länsstyrelsen när detaljplanen ska genomföras.  

Miljön invid Rosersbergsbäcken och nyanlagda slänter och vallar 

till skydd mot störningar avses att utformas så naturlikt som 

möjligt. 

Den planerade verksamheten kommer att ha en negativ påverkan 

på befintliga naturvärden inom inventeringsområdet. Det finns 

dock möjligheter att inom detaljplaneområdet skapa nya 

naturmiljöer med förutsättningar för biologisk mångfald. 

Rosersbergsbäcken kommer att ges en mer naturlig utformning. I 

anslutning till denna kan flera nya naturmiljöer skapas som i viss 

mån kompenserar förlusten av befintliga naturvärden. 

För att minimera negativ påverkan och för att förstärka 

naturvärden och förmodade ekologiska samband föreslås här ett 
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antal åtgärder. 

Målsättning och riktlinjer för åtgärder sammanfattas här och finns 

specificerade i ”PM Landskapsgestaltning påverkan på 

naturvärden och skyddsåtgärder”. 

•    Bevara så mycket befintlig skogsmark som möjligt kring 

verksamhetsområdet 

•    Ta vara på och etablera befintligt växtmaterial som rivs, på nya 

platser i den mån det är möjligt 

•    Placera ut död ved  

•    Stoppa igenväxning av åkerholmar 

•    Återskapa en våtmarksmiljö vid omdragning av 

Rosersbergsbäcken 

•    Skapa nya biotoper som ger goda förutsättningar för ett rikt 

växt och djurliv 

•    Möjliggör fortsatt spridning genom identifierade samband i 

detaljplaneområdet 

 

Figur 16. Exempel på åtgärder som förbättrar miljön för djur och insekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder så som skydd av skogsmark och säkerställande av 

spridningssamband styrs genom att områden ges användning natur 

eller bestämmelser om skydd av befintliga marknivåer och träd på 

plankartan. Anläggning av nya delar så som bäcken och den nya 

våtmarken säkerställs i exploateringsavtalet mellan kommunen och 

exploatören. Skötselåtgärder efter genomförandet föreslås framförallt 

inom naturmarken som har kommunen som huvudman och ansvarig. 
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Vattendrag Rosersbergsbäcken är ett öppet dike som börjar vid Rosersbergs 

samhälle. Bäcken rinner genom dalgången med åkermark norrut och 

mynnar i Märstaån som har sitt utlopp i Steningeviken. Bäcken är 

belastad av närsalter. De känsligaste delarna är sannolikt Skvalet och 

recipienten Märstaån. Bäcken avvattnar planområdet. 

Rosersbergsbäcken behöver ges en ny sträckning för att tillräckligt 

utrymme ska kunna ges till den tänkta anläggningen inom 

planområdet.  

  

Rekreation Skogsområdet norr om Krogsta gård används idag av närboende för 

skogspromenader, svamp- och bärplockning, hundrastning med mera. 

Detta skogsområde kommer till stor del att försvinna i och med 

exploateringen.  

Skogsområdet väster och sydväst om detaljplaneområdet nyttjas för 

rekreation av boende i Krogsta, Norrsunda, Rosersberg och Märsta. 

Området ansluter mot området runt Rosersbergs slott. Skogsområdet 

är, tillsammans med odlingslandskapet, uppskattat som ett område 

med vacker omväxlande natur, med åkrar omgivna av slån och 

blommande träd, dungar med hassel och många vårblommor. På 

höstarna är skogen mycket rik på svamp. Området används flitigt för 

promenader, jogging, ridning, svampplockning med mera. Längs med 

den västra skogskanten löper en stig som tidigare ingick i 

Upplandsleden. Upplandsleden har numera ett nytt läge längre 

västerut. Skogsområdet nås idag via alternativa och naturnära 

promenad- och cykelvänliga vägar bland annat via vägen förbi 

Krogsta Gård.  

Skogsområdena väster om planområdet kommer även fortsättningsvis 

att, som i dag, kunna nås söderifrån. Längs bäcken finns möjlighet att 

anlägga en ny gångväg som ger både åtkomst för skötsel och 

möjlighet att promenera längs bäcken. Skogen och gångvägen 

sammankopplas med ett gångstråk på kvartersmark i den norra delen 

av planområdet. Gångstråket markeras med egenskapsbestämmelse x 

på plankartan, vilket innebär att området är tillgängligt för 

allmänheten. Gångvägen kan också ansluta till den kvartersgata norr 

om planområdet som är under utbyggnad.  Från söder kommer 

närmiljön att förändras, då dalgången görs smalare och bäckens 

sträckning ändras. Mot söder sparas delar av åkerholmar och 

trädbevuxna höjder så att en naturlig avskärmning skapas mellan det 

öppna landskapet och verksamheterna. Bakom skyddsområdet 

kommer verksamhetsområdet att ligga. 

  

Geoteknik och geohydrologi 

 En översiktlig geoteknisk undersökning har skett av planområdet (PM 

Geoteknik 2019-10-01). 

De allmänna geologiska förhållandena i området är av typisk 

mälardalskaraktär med omväxlande uppstickande partier av fastmark - 
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morän och berg. I sänkorna har sedimentära jordar avsatts, främst 

glaciala och därefter postglaciala leror. Den västliga, lägre 

åkermarken utgörs av utdikad torvmark.  

Där åkermarken bryts av fastmarkspartier med morän och berg är 

leran tunnare och mellan dessa områden är den djupare. Jorden består 

av lös, varvig lera med inslag av silt och finsand. Leran underlagras 

av en sandig silt.  

Generellt förekommer inom planområdet två sammanhängande 

grundvattenmagasin; ett som omfattar större delen av den nord-

sydliga dalgången med nivåer varierande mellan ca +16,5 - +17,5 och 

ett mindre magasin i öster (utmed Ostkustbanan) med uppmättanivåer 

på ca +25,5 - +26,7.  

Mellan magasinen bedöms bergsryggar finnas som påverkar 

grundvattennivåer och strömningsriktningar inom området. Uppe på 

fastmarkspartierna bedöms grundvattennivåerna vara 

nederbördsberoende och sjunka undan helt (under bergets nivå) under 

perioder med mindre nederbörd. 

Den framtida exploateringen med hårdgjorda ytor bedöms förändra 

den befintliga och naturliga infiltrationen inom området. Minskad 

infiltration medför en reducerad vattentillströmning till befintliga 

grundvattenmagasin, vilket i sin tur medför risk för permanenta 

grundvattennivåförändringar över tid. För att motverka förändringar i 

grundvattennivån rekommenderas att ytvatten i största möjligaste mån 

infiltreras inom området. Möjligheter till LOD finns främst inom 

områden med friktionsjord (morän) i dagen och i randzonen mot 

lerområden. 

Rosersbergsbäcken fungerar inom planområdet idag främst som ett 

ytvattendrag, men som har en begränsad förbindelse till 

underliggande grundvattenmagasin. Under vissa nederbördsrika 

höstar eller i samband med snösmältningsperioden på våren 

sammanfaller troligen nivån i Roserbergsbäcken med 

grundvattennivån, medan den under torra somrar ligger lägre än 

trycknivån i underliggande grundvattenmagasin. Där den nya 

bäckfåran passerar fastmarkspartier, där leran är tunn, riskerar 

grundvatten att komma upp i bäcken. Förslag på olika lösningar för 

konstruktionen av den nya bäckfåran i detta snitt beskrivs i det 

geotekniska PM:et. Stabilitetsmässigt bedöms schakt preliminärt 

kunna utföras ner till ca 1,5 m djup – med släntlutning 1:2 utan behov 

av särskilda stabilitetshöjande åtgärder. Vid djupare schakt än 1,5 m 

når man lösare lerlager, med risk för att stabilitets- och 

bärighetshöjande åtgärder krävs i utförandeskedet. Vid schakt under 

grundvattnets nivå behöver man, särskilt i övergångszonen till 

fastmark, även beakta risken för hydraulisk bottenupptryckning –

vilket behöver studeras under projekteringsskedet. 

Totalstabiliteten inom planområdet bedöms som tillfredställande, med 

låg risk för skred, ras och markbrott vid normala uppfyllnader (ca 1,5 

m) och belastningar. Vid större uppfyllnader inom områden med lera 

kan dock restriktioner för schakter och uppfyllnader behövas, vilket 

behöver studeras under detaljprojekteringen. 

Om man fyller upp marknivåerna inom lerområdet uppstår sättningar. 

Detta kan motverkas genom att använda lätt fyllning, att förstärka 

marken med kalkcementpelare eller att förbelasta marken så att 
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sättningarna tas ut i förskott. Inom planområdet kommer troligen en 

kombination av de två senare alternativen användas. Inom de delar 

där leran inte är så djup finns möjligheten att gräva bort leran och 

fylla på med annat material. 

 

Figur 17. Översikt av grundläggningsförutsättningar inom området. 

Inom röda områden förväntas bergschakt utföras – byggnader 

grundläggs med plattor på berg. Inom gröna områden uppgår lerans 

tjocklek till mindre än 2,5 m, vilket medger urgrävning av lös jord – 

byggnader grundläggs med pålar alternativt med plattor på packad 

fyllning efter urgrävning av lös jord. Inom gula områden krävs vid 

uppfyllnad markförstärkningsåtgärder (KC, förbelastning, 

vertikaldränering, lättfyllning etc.) - byggnader grundläggs med pålar. 

Förslaget innebär att stora bergmassor kommer sprängas, krossas och 

transporteras bort. En mashanteringsplan har tagits fram som 

redovisar vilket massöverskott som kommer uppstå i samband med 

planens genomförande.  

 

Figur 18. Tabeller av beräknade massor till schakt och fyll inom 

detaljplanen. 

Då sprängning och fyllning kommer ske invid Ostkustbanan som är 
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anlagd delvis på lerjordar är det viktigt att beakta sådana faktorer som 

kan påverka stabiliteten på denna under projektering och 

genomförande av detaljplanen. En beskrivning av risker och hur de 

kan motverkas återfinns i Geotekniskt PM.  

 

  

Radon Nästan all mark innehåller radongas. Risken för höga halter är störst 

vid byggande på genomsläpplig mark som grus, morän, nära berg och 

sprickor i berg. Höga radonhalter förekommer i yngre bergarter samt i 

så kallade pegmatiter. Återfyllning med sprängsten under hus vid 

byggande ökar risken för höga radonhalter. 

Förekomsten av radon i mark har kartlagts i kommunen genom en 

översiktlig kartering som visar områden med låg risk, normal risk 

samt hög risk med avseende på markradonförekomst.   

I stora drag kan indelningen motsvara lerområden (låg), 

moränområden (normal) och områden med grusåsar, pegmatit och 

vissa bergtyper (hög). 

Inom planområdet bedöms markområden med lera vara lågriskområde 

för radon medan övriga områden har normal risk. 

För den tänkta markanvändningen behöver uppfyllnad ske och 

radonsäker lösning ska anordnas.  

  

Kultur  

Kulturmiljö En utredning om kulturmiljön i området har tagits fram. 

(Kulturmiljöutredning för Krogsta by inom riksintresseområdet för 

Skålhamravägen [K:AB 71], 2012-02-16 reviderad 2015-04-28, 

WSP). Denna har kompletterats med ett PM 2019-06-20 som 

reviderats 2020-12-02 anpassats till rådande lagstiftning och ändrat 

planområde.  

Detaljplaneområdet ligger perifert i den centralbygd som är av 

riksintresse för kulturmiljövården. Endast en mindre del av 

planområdet i söder ingår i ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården, Skålhamravägen [K:AB 71].  

Motiveringen till Riksintresset är: ”Centralbygd, herrgårdslandskap 

och vägsystem, med rötter i en forntida stormannabygd med 

anknytning till kungamakten. Landskapet speglar en rik och komplex 

järnåldersbygd och dess fortsatta utveckling genom den tidiga 

medeltidens sockenbildning och 1600-talets säterier, med kontinuitet 

fram i dagens agrarlandskap. (Fornlämningsmiljö)”. 

För att göra en konsekvensbedömning behöver de uttryck som finns i 

landskapet identifieras och beskrivas. För denna detaljplan har 

Fysiska uttryck för riksintresset inom området identifierats;  

 Äldre vägsträckningar  

 Stensträngssystem    

 Gravfält  

 Det öppna odlingslandskapet och bebyggelsen i byar och på 

gårdar   

Större delen av planområdet ligger utanför Riksintresseområdet, men 
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har ett kulturhistoriskt värde som kan beskrivas och bedömas med de 

fysiska uttryck för kulturmiljö som är relevanta för 

konsekvensbedömning av föreslagen plan;  

 Åkermark med ett tidsdjup i förhistorisk tid och en mycket 

lång kontinuitet  

 Fornlämningar som vittnar om förhistoriska boplatser i 

området  

 Äldre vägsträckning i öst/västlig riktning från kyrkan  

 Gård med historiska funktioner 

 Dike som är kvar efter en äldre färdled från förhistorisk tid  

 Järnvägens uttryck och omfattning 

 

Figur 19. Riksintresseområdet för Skålhamravägen markerat med rött och 

planområdet med gult. 

Den relativt höga bevarandegraden av det förhistoriska 

hägnadssystemet, så kallade stensträngssystem, i planområdet har stor 

betydelse för att förstå hur brukandet av marken har sett ut i området 

för omkring 2 000 år sedan. Med utgångspunkt från detta system av 

hägnader kan man konstatera att markorganisationen har varit i det 

närmaste detsamma under denna tidsperiod. Den mark som idag utgör 

åkermark återfinns som åker- och ängsmark på den äldsta 
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generationen av kartor över Krogsta. Även om större delen av 

åkermarken inom detaljplanen inte ligger inom det utpekade 

riksintresseområdet står dessa i förbindelse med varandra. 

 

 

 

Figur 20. Översiktskarta över planområdets kulturmiljövärden. Skrafferad markering är 

riksintresseområdet. 

 

 Även bebyggelsemönstret och vägsystemet i området har en lång 

kontinuitet. Bebyggelsen på Krogsta gamla bytomt och i Viggeby har 

legat på samma ställe sedan området koloniserades. Vägarna är ett 

tydligt komplement till de vattenleder som successivt grundades upp 

och som till slut inte längre gick att färdas på. 

Samma mönster av gradvis utbyggnad avspeglas också i den 

nuvarande byn som också är belägen söder om planområdet. 

Merparten av bebyggelsen har tillkommit efter järnvägens utbyggnad. 

I slutet av 1800-talet fanns endast fyra boningshus på vägen mellan 

Krogsta gård och Lill Krogsta. 

Gårdsmiljön präglas av en successiv utbyggnad sedan 1800-talet fram 

till idag. Kopplingen till järnvägens utbyggnad är central för gårdens 

tillkomst. När norra stambanan drogs fram flyttades gården från 

Krogsta gamla bytomt till sin nuvarande plats. Järnvägen drogs 

igenom den gamla byn. Gårdsmiljön och dess utveckling är 

betydelsefull för förståelsen av byn Krogstas långa historia. Med 

dagens turtäthet är järnvägen ett mycket påtagligt inslag i både 
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gårdsmiljön och Krogsta by. 

 

 

Fornlämningar 
Utredningar om fornminnen har utgjorts av tre delar. I ett tidigt skede 

av detaljplanearbetet, 2011, gjordes en arkeologisk utredning som 

visade 20 kända objekt och fem nya fornlämningar i form av 

stensträngar, hålvägar och äldre odlingsrösen.  

Detaljplaneområdet har därefter utökats norrut och kompletterades 

2012 med en arkeologisk förundersökning. Den inriktades främst på 

agrara lämningar och visade att de högre belägna delarna av området 

använts för jordbruk i begränsad omfattning sedan järnåldern. 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län utfördes därefter under 

2015 en arkeologisk förundersökning etapp 1 och till viss omfattning 

även etapp 2 för hela planområdet. Förundersökningen etapp 1 

syftade till att avgränsa lämningarna samt till att klargöra förekomst 

av fossila odlingsytor. Förundersökningens etapp 2 berörde två 

nyligen påträffade boplatser samt stensträngar. Syftet var att avgränsa 

lämningarna, bedöma deras omfattning och sammansättning. Vid 

denna förundersökning konstaterades att de tidigare kända 

fornminnena hänger samman som mer komplexa enheter.  

 

 

 

Figur 21. Karta som visar fornlämningar inom det föreslagna planområdet (Fornsök 2020-11-30) 

 

 
  

Totalt har 34 objekt kartlagts varav fjorton är skyddade enligt 

Kulturmiljölagen och för fem ska samråd ske med Länsstyrelsen. En 

del av utredningarna, och därmed även de funna objekten, återfinns 

utanför planområdet. Inom planområdet finns boplatser, gravar och 
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agrara lämningar som visar på att platsen använts som boplats över 

lång tid. 

 

Nästa steg i den arkeologiska processen 

Om ett ingrepp i en fornlämning planeras ska en ansökan om ingrepp 

i eller i anslutning till fornlämning göras till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen prövar därefter en sådan ansökan enligt 2 kap 

Kulturmiljölagen. Grundläggande för tillståndsprövningen är att 

bedöma fornlämningens art och betydelse i förhållande till ingreppets 

betydelse och omfattning. Länsstyrelsen kan därefter lämna tillstånd 

endast om fornlämningen medför ett hinder eller olägenhet. Med 

andra ord får tillstånd endast ges om exploateringsintresset väsentligt 

överväger bevarandeintresset. Om ett sådant tillstånd ges kan det 

villkoras med en arkeologisk undersökning. Det kan också vara så att 

det före en arkeologisk undersökning kan krävas arkeologiska 

förundersökningar i de fall där ett fullgott underlag för länsstyrelsens 

bedömning inför ett eventuellt borttagande inte har tagits fram.  

Om fornlämningar inom planområdet berörs av planens 

genomförande och påverkan på dem inte kan undvikas kommer de att 

slutundersökas. Den arkeologiska slutundersökningen syftar till 

dokumentation av fornlämningarna före exploatering. För att göra 

ingrepp i fornminnena krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 

Ansökan om ingrepp i berörda fornminnen kommer ske innan arbete 

kan påbörjas med genomförandet. 

 

Befintlig bebyggelse 

 Planområdet är obebyggt sånär som på ett par mindre 

komplementbyggnader närmast Krogsta Gård. 

Bebyggelse i 

närområdet 

Direkt söder om planområdet finns samlad bebyggelse som är en del 

av riksintresseområdet. Här finns Krogsta gård med 

ekonomibyggnader och boningshus, en äldre parstuga och en villa av 

egnahemstyp från 1940-talet. Gården beskrivs närmare under rubriken 

Kultur. Gården används idag som privatbostad.  

Sydväst om planområdet och Krogsta Gård ligger en bebyggelsegrupp 

på södersluttningen av skogshöjden. Ännu lite längre söderut ligger 

en bebyggelsegrupp i en västsluttning. Krogstaborg ligger däremellan. 

De friliggande bostadshusen har stora tomter och är av varierande 

åldrar. 

 

 

 

 

Figur 22. Byggnader och 

bebyggelsemiljö vid Krogsta. 

 



 DNR Btn PLAN.2011.226 30  

 
 

 

 

Figur 23. Översikt, bostadsbebyggelsen vid Krogsta. 

 
 

  

Brista 

bränslemottagning 

Brista bränslemottagning ligger norr om planområdet invid 

Ostkustbanan. Anläggningen består av ett uppställningsspår för 

tankvagnar. Bränslet pumpas härifrån i rörledningar i mark till 

Arlanda bränsledepå. 

Brista 

avfallsanläggning 

Brista avfallsanläggning, som ligger nordväst om planområdet, är den 

anläggning i Sigtuna kommun som är av störst betydelse för 

avfallshanteringen i Sigtuna. Här finns en omlastningsstation för 

hushållsavfall, en återvinningscentral där allmänheten och 

småföretagarna kan lämna sitt sorterade grovavfall samt avfall för 

deponering. Den 2 februari 2015 kungjorde länsstyrelsen beslut om 

tillstånd till att utöka verksamheten vilket omfattar bl.a. behandling 

och mellanlagring av icke-farligt avfall samt avfall för deponering.  

Deponin tar emot och deponerar utsorterad deponifraktion från 

Stockholmsområdet samt osorterat grovavfall och industriavfall från 

Sigtuna kommun. Eftersom deponin inte uppfyller gällande EU-krav 

om bottentätning har deponin avslutats.  

Deponins lakvattendammar ligger i direkt anslutning till planområdets 

västra del. Deponins sluttäckning medför att mängden lakvatten 

kommer att minska med tiden men dammarna behöver vara kvar 

under ett antal år. 

Brista kraftvärmeverk Brista kraftvärmeverk ligger norr om planområdet. Stockholm Exergi 

ansvarar för verket. Kraftvärmeverket har byggts ut för att kunna 

eldas med det avfall som blir kvar när man har källsorterat soporna 

och tagit vara på det som går att materialåtervinna. Det nya verket 

togs i drift under 2013. Detaljplanen för kraftvärmeverket omfattar 

även ett område för verksamheter mellan avfallsanläggningen och 

järnvägen. En ny väganslutning med bro över Ostkustbanan har 

anlagts för biltrafiken till området med kraftvärmeverk, 
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avfallsverksamhet, bränsledepå samt verksamhetsområde. Bron har 

gång-och cykelbana. 

 

Rosersbergs 

verksamhetsområde 

Rosersbergs verksamhetsområde med många logistikföretag ligger 

några kilometer söder om planområdet. Där finns en kombiterminal 

med tillhörande överlämningsbangård. Området har även en 

väganslutning till E4. 

  
  

Ny bebyggelse i 

närområdet 

Kommunen planerar att utveckla området Västra Rosersberg. Det 

innebär att Rosersbergs samhälle utvecklas med ytterligare bostäder, 

service och handel. Bostadsbebyggelsen planeras till ett område som 

sträcker sig från Rosersbergs station till ungefär 1 km söder om 

planerad ny bebyggelse för verksamheter. 

För Rosersbergs verksamhetsområde finns en antagne detaljplan för 

en utökning västerut.  

 

 

Planförslag  

Nytt 

verksamhetsområde 

Planområdet är strategiskt placerat för industri-, lager- och 

logistikändamål. Närheten till Ostkustbanan och befintlig infrastruktur 

i form av spårväxlar, signalreglering och högspänning gör det enkelt 

att ansluta verksamheterna till järnvägen. Spårburen verksamhet är en 

miljövänlig lösning av transportbehovet varför planområdet medger 

olika typer av verksamheter med spåranslutning 

Planområdet planeras för olika slags verksamheter. Transporter till 

och från området kommer att kunna ske via både järnväg och väg.  

Tilldelning av tåglägen på ostkustbanan sker årsvis av Trafikverket 

vilket innebär att ingen aktör kan räkna med att få ett visst antal 

tågrörelser. I praktiken begränsar tillgången på tåglägen vilken typ av 

tågansluten verksamhet som kan finnas på platsen. Området är därför 

inte lämpat för depåverksamhet för persontåg eller andra tåganslutna 

verksamheter med många tågrörelser under rusningstid, då 

belastningen på Ostkustbanan är hög. Verksamheter med lager och 

logistik har betydligt färre fordonsrörelser per dygn och dessa kan 

styras till tider då beläggningen på Ostkustbanan är lägre.  
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Figur 24. Illustrationsplan av planområdet. 
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Storlek, typ och antal verksamheter är i dagsläget inte känt varför 

planen utformas med största möjliga flexibilitet. Det innebär att 

området kan komma att inrymma exempelvis lager- och 

logistikverksamhet och mindre verkstäder. Närheten till spår innebär 

även att området är lämpligt för reparation av spårbundna fordon. Till 

dessa verksamheter hör även supportutrymmen såsom kontor och 

teknikutrymmen. Illustrationsplanerna visar därför en möjlig 

disponering och utformning av området men redovisar inte en specifik 

verksamhet. 

Inom planområdet kommer järnvägsspår i form av stickspår samt 

vägar att anläggas. Byggnader av industrikaraktär kommer att 

uppföras. Beroende på vilka verksamheter som anläggs inom 

industriområdet kommer hela eller delar av kvartersmarken att hägnas 

in. Planområdet regleras dock med en bestämmelse om att en del av 

kvartersmarken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik 

för att säkerställa att det även i framtiden är möjligt att röra sig genom 

planområdet. 

Planförslaget innebär att en stor del av jordbruksmarken inom 

planområdet kommer att bebyggas och därmed inte kommer kunna 

nyttjas för matproduktion längre.  

En väl fungerande infrastruktur skapar förutsättningar för att 

verksamheter ska kunna fortsätta utvecklas och för att transporter på 

väg ska begränsas. Planen kan på sikt bidra till att klimatpåverkan kan 

minska genom minskade utsläpp av växthusgaser. Vid en avvägning 

mellan olika intressen bedöms därför föreslagen markanvändning vara 

motiverad på platsen. 

Detaljplanen anger markanvändningen T1 ”område för spårburen 

trafik” i en smal zon närmast Ostkustbanan. I detta område möjliggörs 

ett parallellt spår med Ostkustbanan som anknyter till Rosersbergs 

överlämningsbangård i söder och Bristas spåranläggning i norr. Det 

innebär att inga nya växlar behöver anläggas på Ostkustbanan. Det 

nya parallellspåret mellan Rosersberg och Brista bedöms även kunna 

nyttjas av övrig tågtrafik om något inträffar som hindrar tågtrafik 

längs denna del av Ostkustbanan. Stickspår in i verksamhetsområdet 

från spåret närmast Ostkustbanan planeras till områdets norra del. 

Endast ett (1) nytt spår passerar Krogsta by. 

Tågen kommer att angöra verksamhetsområdet i låg fart i trappa; 

60-80 km/h från huvudsystem, 40 km/h på överlämningsbangården 

samt 5km/h inom planområdet. 

Stickspår fram till verksamheterna erfordrar plan mark och tågrörelser 

ställer krav på liten lutning och vissa radier i kurvor. Markjusteringar 

kommer därför att behövas för att få tillräckligt stora och plana ytor. 

Detaljplanen anger lägsta marknivå +18,5 och högsta marknivå +26,0 

respektive +21 och 20 meter för området där byggnader kan placeras. 

Den lägsta nivån säkerställer att verksamhetsområdet inte 

översvämmas vid kraftiga regn.  Den högsta marknivån utgår från 

höjden på Ostkustbanan och dess planerade anslutande spår och 

trappas sedan succesivt ned mot bäcken för att säkerställa anpassning 

till landskapsbilden och avrinning av dagvatten inom området. 

Närmast väster om det nya nordsydliga spåret finns ett område med 

beteckningen J1 ”industri och spåranknuten logistik, lager och 
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verkstäder och tillhörande teknikbyggnader” som i huvudsak planeras 

för spåransluten verksamhet. Väster om denna del på vardera sidan 

om Rosersbergsbäcken finns en zon med beteckningen J2 ” industri, 

logistik, lager och verkstäder och tillhörande teknikbyggnader”. 

Bestämmelsen innebär inget förbud mot att dra enstaka tågspår fram 

till byggnaderna. Indelningen i två  

J-bestämmelser syftar till att ange en inriktning för bebyggelsens 

utveckling med större andel tågansluten verksamhet närmast 

ostkustbanan och mindre andel i områdets västra del. 

Området runt bäcken ges användning NATUR och blir allmän 

platsmark. Den del av kvartersmarken som ligger närmast bostäderna 

i söder ges egenskapsbestämmelsen ”skydd” eller ”vall” och 

avskärmar verksamheterna från bostäderna och det angränsande 

öppna landskapsrummet med en kombination av bevarad skog och 

nya vallar. Inom skydsszonen finns bestämmelser om att markens 

nivåer ska bevaras och att trädfällning kräver särskilt lov. Träd med 

en stamdiameter över 20 cm, mätt 1,3 m över marknivå, får endast 

fällas om de är skadade, sjuka eller på annat sätt  utgör en fara för 

allmänheten.

 

Figur 25. Sektion av hur den bevarade höjden med skog avskärmar de nya 

verksamheterna från Krogsta gård. 

Byggrätten inom verksamhetsområdet är reglerad med en procent av 

fastighetsarean. Största bruttoarea 60% motsvarar totalt ca 125 000 m2 

byggnadsarea.  

Byggnadernas höjd regleras med högsta totalhöjd +48 meter över 

nollplanet inom den östra delen av planområdet och +43 meter över 

nollplanet i den nordvästra delen. Närmast det öppna 

landskapsrummet begränsas totalhöjden till +38 meter över nollplanet 

vilket motsvarar ungefär 19 m över planerad marknivå.  

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Sektion som redovisar planerade byggnaders högsta tillåtna höjd i 

förhållande till befintliga träd. 
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För att få tillräckligt stora sammanhängande ytor för verksamheterna 

behöver Rosersbergsbäcken ledas om. Markområde med beteckning 

NATUR anges på plankartan för bäckens nya sträckning. 

Bäcken flyttas mot mitten av planområdet vilket medför ett behov av 

att anmäla åtgärden som vattenverksamhet i enlighet med 11 kap 

Miljöbalken. 

Bäcken kommer att korsas av en ny väganslutning med bro. På 

plankartan regleras ett relativt brett område för väganslutningen, så att 

viss flexibilitet finns för placeringen av vägen. Avsikten är inte att 

hela det markerade området ska bli överfart över bäcken. Därför 

regleras brons största bredd till 15 m. 

Bäcken är idag delvis kulverterad men kommer att friläggas i och med 

detaljplanens genomförande. Att minimera kulverterade sträckor 

längs bäcken är bra för vattenlevande djur. Vandringshinder får ej 

tillkomma i bäcken. 

 

Figur 27. Sektion genom den nya bäckfåran och den planerade bebyggelsen 

sett i bäckens längsriktning. 

Bäcken är tänkt att ges olika utformning i olika delar av området. I 

södra delen kan bäcken ges ett mer slingrande förlopp med flacka 

slänter som ansluter mot omgivande mark.  I den norra delen kommer 

bäcken att ha brantare anslutningar mot omgivande mark. Det innebär 

att verksamhetsområdets kanter mot bäcken får en grön och organisk 

inramning. 

För att minska anläggningens omgivningspåverkan mot söder avsätts 

ett markområde som kommer att innehålla en anlagd kulle med 

vegetation. 

Se vidare under rubrik Störningar; utbyggnad av området. 

 

  

Gestaltning De nya byggnaderna kommer troligen att ha en industriell karaktär och 

till stor del slutna fasader. Detaljplanen tillåter verksamheter som är i 

behov av långa byggnader, exempelvis för underhåll av spårbundna 

fordon. För att begränsa upplevelsen av höga eller långa och monotona 

fasader har detaljplanen följande utformningsbestämmelser: 

 Fasaden ska delas i en övre och nedre del vid 10 m 

byggnadshöjd. Fasadens delar ska färgsättas enligt 

kulörprogrammet i planbeskrivningen. 

 För fasader som är längre än 60 m ska fasadens nedre del (upp 

till 10 m byggnadshöjd) indelas i maximalt 40 m långa avsnitt 
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Figur 28. Princip för indelning av fasader. 

med hjälp av förskjutning i fasadliv och/eller byte av material 

eller kulör. 

 Taket får ej utföras i reflekterande material.  

 

 

Uppdelning av fasaden i avsnitt kan exempelvis ske genom val 

av olika kulörer eller material, små förskjutningar i fasaden så 

att skuggverkan uppstår, uppglasade partier mm. Genom 

uppglasning av ändarna på långa fasader kan upplevelsen av 

byggnadernas storlek tas ner.  

 

 

 

 

 

Genom att den översta delen av fasaderna utförs i en avvikande kulör 

kan byggnadernas upplevda höjd minskas. Byggnaderna utförs i dova 

färger som anknyter till omgivande natur. 

Figur 29.  Kulörprogram för nya byggnader. 

Kulörprogram 

I huvudsak används "mellanstarka" kulörer på fasadens övre del 

och "mörka" kulörer för färgsättning av byggnadernas nedre del. 

Ljusa kulörer används på mindre ytor och/eller som accent. 

Naturmaterial som tegel och trä kan också användas, men 

obehandlade metallytor bör undvikas då de ger ifrån sig metaller i 

dagvattnet. Tak utförs svarta eller grå. 
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Med hänsyn till Arlandas inflygningsområde får reflekterande 

takmaterial som ger upphov till solreflexer inte används. Med 

reflekterande material menas plåt, aluminium eller andra reflekterande 

material. Vid osäkerhet om ett material räknas som reflekterande 

kontaktas Swedavia för godkännande. 

  

Mark intill vägar och parkeringsytor samt mellan verksamheter bör i 

möjligaste mån utföras som vegetationsytor. På så sätt kan dessa ytor 

bidra inte bara till en trevligare miljö utan även till infiltration av 

dagvatten. Dagvattenavledning i öppna diken kan också ge ett positivt 

tillskott i områdets utemiljö. Plankartan har bestämmelse om att i 

anslutning till parkeringsytor ska mark motsvarande minst 3 % av 

parkeringsytan utföras som vegetationsbeklädd markbädd för 

fördröjning och rening av dagvatten. 

 

 

Landskapsbild 

 

Landskapet kan generellt beskrivas som öppet och präglat av 

jordbruk. Den visuella och rumsliga upplevelsen varierar dock 

beroende på var i området som man befinner sig. Rumsligt kan 

området beskrivas som två öppna landskapsrum vilka avgränsas från 

varandra av den åkerholme som finns centralt i området. Det upplevs 

att det finns en fortsättning på motsatt sida åkerholmen men den 

visuella och rumsliga kontakten är svag. Landskapsrummets 

orientering i nordsydlig riktning samt avgränsningen mellan de två 

rummen gör att det är naturligt att studera kvalitéer och känsligheter 

sett norr ifrån och söderifrån var för sig. Med tanke på närheten till 

bostadsbebyggelsen i Krogsta by är även upplevelsen därifrån 

relevant.  

Söderifrån upplevs landskapet i huvudsak från de vägar som korsar de 

öppna fälten i öst-västlig riktning. Omgivningen är lantlig och präglad 

av jordbrukstradition. Den visuella upplevelsen karaktäriseras av 

öppenhet och storskalighet. Då man befinner sig på långt avstånd från 

planområdet ligger de skogsbeklädda markerna och åkerholmarna 

som en fond vid horisonten och mer specifik topografi är svår att 

uppfatta. Då man rör sig närmare området uppfattas 

landskapsformerna och kopplingen norrut förbi åkerholmarna bättre. I 

detta läge är rumsligheten starkare och rummet upplevs avgränsat av 

skog både västerut och österut.  
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Figur 30. Viktiga landskapselement på platsen i dag. 

Området norr om åkerholmarna är till sammansättning likt den södra 

delen och skillnaden ligger i varifrån området studeras. Norr om 

planområdet ligger ett befintligt industriområde och planområdet 

betraktas antingen från detta eller från andra sidan Ostkustbanan. I 

och med detta innefattas även Ostkustbanan och tillhörande 

infrastruktur i vyer härifrån. Upplevelsen härifrån är att området idag 

är industripåverkat. Den trädbeklädda holme som finns i 

utredningsområdets norra del är den mest framträdande delen av 

planområdet sett norrifrån då marken bortom den sluttar söderut. 

Krogsta by ligger inbäddat i skogsmark och har idag inte öppna vyer 

norrut och söderut. Öster om bebyggelsen öppnar sig en mindre åker 

och en trädbeklädd holme mot Ostkustbanan. Västerut finns en 

öppning i vegetationen där vägen angör åkermarken. Detta 

sammantaget skapar en relativt stark känsla av rumslighet. Krogsta by 

är visuellt avskärmat från både Rosersberg och Märsta, det enda som 

bryter av naturkaraktären idag är den närbelägna Ostkustbanan. 

Förändringarna av landskapets form får påverkan både på 

kulturmiljön, naturvärdena och upplevelsen av landskapsrummet för 

de boende. Ett antal åtgärder för att minimera påverkan på dessa har 

inarbetats i förslaget.  
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Figur 31. Översikt av planerade åtgärder i landskapet. 

A Bevarande av befintlig vegetation 

1) Befintligt skogsparti breddas med nyplanterad vegetation runt den 

nya våtmarken, som är del av omdragningen av Rosersbergsbäcken. 

2) Större sammanhängande parti av befintligt berg med skog bevaras 

söder om verksamhetsområdet mot Krogsta by. Detta regleras med 

förbud för fällning av träd och ändring av marknivåer. 

3) Mindre sammanhängande partier av befintlig vegetation sparas i 

söder och norr samt mittemellan de två verksamhetsområdena. Dessa 

blir del av naturmarken, som sköts av kommunen. 

 

C Markmodellering 

1) En ny vall med plantering av träd och buskvegetation skapas för att 

förstärka det visuella skyddet vid bevarad åkerholme.  

2) Mot verksamhetsområdet sprängs berget med en brant lutning. 

Detta för att kunna bevara så mycket av befintlig mark/vegetation 

som möjligt men också för att kunna bevara de fornlämningsområden 

som är utmätta inom detta område.  

D Trädridå/vegetationsridå 
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1) En träd/vegetationsridå planteras som ett förstärkande visuellt 

skydd längs det västra verksamhetsområdet 

2) Runt den östra översilningsytan planteras enstaka grupper av träd 

för att förstärka det visuella skyddet söderifrån. 

E Stängsel 

Områdesskyddet föreslås bestå av ett vegetationsbeklätt stängsel. 

Längst med den västra gränsen av det östra området är detta extra 

viktigt då plantering av träd ej är möjlig i närheten av det befintliga 

ledningsstråket.  

G Färgval/materialval fasad 

Byggnaderna placeras med långsidan i nord/sydlig riktning och 

material/kulör anpassas till det omgivande landskapet. 

 

 

 

Figur 32. Vypunkter för fotomontage. 

Påverkan på landskapsrummet av planförslaget redovisas i tre perspektivbilder nedan. Den 

illustrerade bebyggelsen motsvarar maximal exploatering i utbredning och höjd. Föreslagna nya 

trädridåer är illustrerade med 8 m höga träd som motsvarar fem år gamla träd. Dessa kommer 

växa sig högre och på sikt dölja mer av den planerade bebyggelsen. Bebyggelsen kommer inte 

vara synlig från Slottsvägen, oaktat om planerade nya trädridåer är fullt uppvuxna eller ej. Mellan 

Slottsvägen och planområdet finns flera större skogbevuxna höjder som avskiljer planområdet i 

sin helhet från vägen.  
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Figur 33. Vy 1. Vy mot norr från Krogsta nuläge (april 2019). 

 

 

Figur 34. Vy 1 efter planens genomförande. Skyddszon med vallar och planteringar omgärdar 

verksamhetsområdet. Nya träd är illustrerade som 8m höga och kommer med tiden bli högre och dölja mer 

av den tillkommande bebyggelsen. Befintliga träd är mellan 15 och 20m höga. 

 

Slänt mot ny 
marknivå och vall 

planteras med träd. 

Befintlig åkerholme 
som sparas. 

Ny trädplantering 
vid planerad 

våtmark. 

Skog och höjd som 
omfattas av 

skyddsbestämmelser 
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Figur 35, när träden vuxit upp syns mycket lite av den tillkommande bebyggelsen från det öppna 

landskapet söder om planområdet. 

 

  

 

Figur 36. Vy 2. Vy från norr mot planområdet i dag. 
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Figur 37. Vy 2 efter planens genomförande. Träddungen i förgrunden ligger inom naturmark i 

detaljplaneförslaget. 

 

Figur 38. Vy 3 från Krogsta by efter planens genomförande. 

Landskapets form kommer ändras kraftigt av planens genomförande, men de föreslagna åtgärderna 

minimerar den visuella påverkan på landskapet från Krogsta by och riksintresseområdet. 

Befintlig skogsridå 
sparas och döljer de 

nya byggnaderna  
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Gatunät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 39. Vägnamn i området. 

 Eftersom de mindre vägarna vid Krogsta saknar officiella namn har 

de här getts bokstavsbeteckningar så att hänvisning kan ske till dessa i 

texten. Vägarna A, B och C kommer att behålla sin nuvarande 

funktion och sträckning. 

Biltrafik ska nå anläggningen från norr via bron över Ostkustbanan. 

En ny väg kommer att anläggas och användas som tillfartsväg in i 

området norrifrån. Planområdet inordnar sig därmed i 

verksamhetsområdet med bränsledepå, kraftvärmeverk, 

avfallsanläggning samt tillkommande verksamheter inom 

detaljplanelagt område.  
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Figur 40. Skiss av planerad angöring norrifrån. Planområdets planerade 

bebyggelse syns i södra delen av bilden. 

Anläggningen ska kunna nås från söder av räddningsfordon om den 

norra tillfarten stängs på grund av olycka.  

Den nuvarande järnvägsövergången vid Krogsta Gård kommer, av 

trafiksäkerhetsskäl, att stängas då ett parallellspår tillkommer. Detta 

kommer inte kunna ske innan den nya överfarten över spåret vid 

Slottsvägen står klar. 

Gång- och cykeltrafik  För gående och cyklande kommer verksamhetsområdet kunna nås 

norrifrån via den nya anslutande gatan som ansluter till gång- och 

cykelbana mot Märsta station (ca 3,5km). Åt söder finns möjlighet att 

i framtiden ansluta en gång-och cykelväg mot Rosersbergs station (ca 

2,5km). Gående kan även angöra från söder via väg A och B och 

därefter via räddningsvägen.  

Järnvägsövergången vid Krogsta gård kommer att stängas. 

Detaljplaneförslagets bestämmelser hindrar inte möjligheten att i 

framtiden anordna en planskild gång-och cykelväg över spårområdet. 

Någon sådan är dock i dagsläget inte planerad.  

Kollektivtrafik 

 

Närmaste busslinje trafikerar Norrsundavägen, väg nr 859. Avståndet 

till närmaste busshållplats via bron över Ostkustbanan är ungefär lika 

långt som till Rosersbergs station, ca 2 km. Verksamhetsområdet 

bedöms ej ge tillräckligt underlag för egen busslinje.   

Parkering 

 

Parkering för de framtida verksamheterna anordnas i erforderlig 

omfattning inom verksamhetsområdet. 
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Dagvatten Inom ramen för planarbetet har en dagvattenutredning tagits fram 

(Dagvattenutredning till detaljplan för Brista verksamhetsområde för 

fastigheterna Norrsunda-Krogsta 16:3 m.fl. i Sigtuna kommun, 

Stockholm 2019-11-14, WSP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets dagvatten 

har Rosersbergsbäcken 

som recipient. 

Rosersbergsbäcken mynnar 

i Märstaån som har 

Skarven som recipient. 

 

Figur 41. Översikt av vattnets väg från planområdet till Märstaån. 

Sigtuna kommuns 

riktlinjer 

Oxunda Vattensamverkan är ett samarbete i Oxundaåns 

avrinningsområde mellan Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Vallentuna, 

Täby och Upplands Väsby. Syftet med vattensamverkan är att 

förbättra miljötillståndet i sjöar och vattendrag för att kunna uppnå 

vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status samt de 

nationella målen för vattenmiljö. För att uppnå syftet har en 

dagvattenpolicy tagits fram. Denna policy antogs i Kommunstyrelsen 

i Sigtuna 2016-10-17. 

Policyn innebär bland annat att dagvatten ska flödesutjämnas, 

fördröjas och renas där det uppstår innan det leds till det kommunala 

ledningsnätet eller recipienten. Ledningsnätet ska dimensioneras för 

kraftigare dagvattenflöden och tillräckliga ytor för fördröjning av 

dagvatten ska skapas. 

 

Miljökvalitetsnormer Rosersbergsbäcken är recipient för planområdets dagvatten, bäcken 

saknar Miljökvalitetsnormer (MKN), men den har klassade 

kvalitetsfaktorer och omfattas av det så kallade försämringsförbudet. 

Rosersbergsbäcken mynnar i Märstaån som har klassats med MKN 

och därför redovisas påverkan i förhållande till Märstaåns MKN 

stället för Rosersbergsbäcken i dagvattenutredningen.  

Miljökvalitetsnormer för Märstaån fastställdes senast år 2019. Då 

bedömdes vattenförekomsten ha ”måttlig” ekologisk status på grund 

av övergödning och ”uppnår ej god” kemisk status (exklusive 
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kvicksilver och bromerad difenyleter). 

I en mindre del av planområdets sydvästra hörn infiltrerar dagvattnet 

till ett grundvattenmagasin som sedan via ett mindre vattendrag når 

grundvattenförekomsten Stockholmsåsen-Norrsunda ca 1,5 km bort.  

Utformningen av den framtida dagvattenhanteringen inom 

planområdet behöver vara sådan att belastningen inte ökas i 

vattenförekomsterna nedströms planområdet. Dagvattnet från 

planområdet behöver renas innan det släpps ut i Rosersbergsbäcken 

och dagvattenhanteringen måste dimensioneras så att den får en 

tillräcklig reningskapacitet. Vatten måste också fördröjas för att inte 

översvämningar ska uppstå vid kraftiga regn. 

 

Principlösning för 

omhändertagande av 

dagvatten 

En principlösning för omhändertagandet av dagvattnet inom 

planområdet har tagits fram och nödvändiga ytor för 

omhändertagande av dagvatten har avsatts i planen. Det finns goda 

möjligheter till såväl rening som fördröjning av dagvattnet inom 

verksamhetsområdet.  

Dagvattenutredningens beräkningar har utförts med dimensionerande 

regn med en återkomsttid på 10, 20 och 100 år och en klimatfaktor på 

1,25. Flödesberäkningarna är baserade på illustrationsplanens 

fördelning av byggnader och hårdgjorda ytor vilket motsvarar 

maximal utbyggnad. Vid projektering behöver erforderliga 

magasinsvolymer kontrolleras i relation till nyttjad byggrätt och 

hårdgjorda markytor.  

Beräkningarna visar på att flödet från planområdet beräknas öka till 

det tiodubbla efter exploatering om inga fördröjningsåtgärder vidtas. 

Likaså kommer föroreningshalterna öka för alla ingående parametrar 

förutom kväve och fasta partiklar om inga reningsåtgärder vidtas.  

För att uppnå målen enligt kommunens riktlinjer bör dagvattnet i 

första hand omhändertas lokalt inom planområdet och en öppen 

dagvattenhantering förespråkas. Reningsåtgärder rekommenderas i 

första hand för rening av dagvatten från vägar, lastgårdar och 

parkeringsytorna där de högsta halterna av förorenande ämnen 

förväntas. För att uppnå rening och fördröjning föreslås åtgärder 

enligt nedanstående flödesschema: 
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Figur 42. Principskiss över dagvattenhanteringen. 

 Inom området kommer stora ytor fyllas upp med sprängsten. Då 

bildas ett naturligt magasin där dagvatten kan fördröjas. Förslaget 

innebär att vatten från hårdgjorda ytor når sprängstensfyllningen och 

sedan långsamt passerar ut genom slänten mot Rosersbergsbäcken.  

 

Figur 43. Principsektion av rening och fördröjning av dagvatten. 

Detta innebär att vattnet både fördröjs och renas. Vatten från körytor 

och parkeringar är smutsigare än vatten från takytor, därför ska vatten 

från dessa först ledas via olika reningslösningar som diken och 

raingardens innan det når sprängstensfyllningen. 
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Figur 44. Föreslagna reningsåtgärder för dagvatten markerade på kartan. 

Ytor i detaljplanen markerade med E1 ”Tekniska anläggningar för 

dagvattenhantering” har angetts på plankartan för att ge plats åt 

dammar eller ytterligare översilningsytor om de skulle behövas.  

Parkeringsytor 

Dagvatten från parkeringsytorna omhändertas i första hand i en s.k. 

raingarden (biofilter), en upphöjd eller nedsänkt vegetationsbeklädd 

markbädd som både renar och fördröjer dagvattnet. En synlig 

vattenyta uppkommer endast under korta perioder i samband med 

kraftiga regn. Raingardens föreslås anläggas som gröna remsor utmed 

och mellan parkeringsytor. För att göra systemet robust bör 

raingarden förses med ett dräneringsrör. Överskottsvatten avleds via 

bräddavlopp till stenkista under mark. Vid projektering måste noga 

hänsyn tas till höjdsättning då denna är avgörande för 

dagvattenavrinningen.  

Enligt utförd dagvattenutredning behöver storleken på raingarden 

dimensioneras till ca 3-10 % av den avrinnande ytan. Plankartan har 

planbestämmelse om att mark ska avsättas intill parkeringsytor för 

vegetationsbeklädda genomsläppliga markbäddar. Nödvändig 

markyta för dessa avgörs av markbäddarnas kapacitet och vilken 

dagvattenlösning som tillämpas i det övriga området.  
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Figur 45. Exempel på en s.k. raingarden som renar och fördröjer dagvatten 

från en parkeringsyta vid Campus Roslagen i Norrtälje. Källa: Veg Tech AB 

 

Vägar 

Dagvatten från vägar inom verksamhetsområdet föreslås via 

svackdiken ledas till sprängstensfyllningen eller till översilningsytor 

eller dammar. I diket sker fördröjning och en viss rening. Ett 

svackdike kan anläggas på ena sidan av vägen och är en grund, bred 

kanal med svagt sluttande sidor som är täckta med en tät 

gräsvegetation. Dessa diken förses med bräddavlopp till 

sprängstensfyllningen för att avleda överskottsvatten vid kraftiga 

regn.  

 

Dagvatten från tak, 

spårytor och gröna tak 

Dagvatten från tak, spårområde och gröna ytor bedöms vara betydligt 

mindre förorenat i jämförelse med dagvattnet från trafikerade ytor och 

parkeringar, och kan därför infiltreras i sprängstensfyllningen via 

infiltrationsbrunnar. Sprängstensfyllningen kommer att bidra till 

fördröjning och rening av dagvattnet. Innan infiltration ska dagvattnet 

ledas via brunnar med sandfång, eller på annat sätt säkerställas att 

sand, grus och annat partikulärt material avskiljas. 

Enligt flödesberäkningar står takytorna för mer än 50% av det totala 

flödet från planområdet. Det är därför viktigt att dagvattenbrunnar 

dimensioneras så de kan sprida dagvattnet inom sprängstensfyllnaden 

utan att riskera marköversvämning. 

 

Uppnådd reningseffekt Sammanfattningsvis bedöms att recipientens ekologiska status 

förbättras och att dess kemiska status inte försämras jämfört med före 

exploatering om föreslagna och specifika reningsåtgärder vidtas. Det 

innebär att detaljplanen bidrar till att miljökvalitetsnormen kan 

uppnås.  

Tabellen nedan redovisar föroreningshalter från planområdet i nuläget 

samt med och utan föreslagna reningsåtgärder Föroreningshalterna 

minskar efter exploatering med rening jämfört med före exploatering 

med undantag för kvicksilver och PaH.  
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Figur 46. Tabell av föroreningshalterna i området före och efter 

exploatering, samt efter exploatering med föreslagna reningsåtgärder; 

värden som överstiger riktvärdet har markerats i rött 

 

Statusklassificeringen av Rosersbergsbäcken har fosfor, zink, koppar 

och krom som ingående kvalitetsparametrar. Statusen för samtliga är 

god och det är önskvärt att detta inte försämras. Beräkningarna visar 

att den årliga mängden krom ökar men att halten minskar jämfört med 

nuläget. Det finns således inte någon risk att försämring sker till en 

lägre klass. Zink och koppar liksom fosfor är ämnen där 

beräkningarna visar på minskad eller oförändrad framtida belastning. 

För Märstaån är de enskilda kvalitetsparameterar som inte får 

försämras fosfor, koppar, zink, nickel och kvicksilver. Nickel och 

kvicksilver uppvisar ökade mängder medan övriga minskar. Tittar 

man på hur halterna förändras så är det enbart kvicksilverhalterna som 

ökar. Den förhöjda halten av nickel i Märstaån är enligt VISS osäker 

och nickel har därför inte inkluderats i statusbedömningen.  

Underlaget visar dock att det kan förekomma problem med nickel i 

vattenförekomsten, och ämnet behöver därför uppmärksammas. En 

ökning av belastningen är oönskad, och beräkningarna visar att det 

haltmässigt förväntas en viss förbättring. Kvicksilverhalten i Märstaån 

uppnår ej god status, vilket även gäller i princip samtliga övriga 

vattenförekomster i landet. Därför finns ett generellt undantag 

avseende kravet att uppnå god status för denna parameter. 

Beräkningarna visar att trots genomförande av föreslagna 

reningsåtgärder kommer både mängd och halt att öka. Det kan 

samtidigt noteras att trots detta omfattande problem så redovisar inte 

vattenmyndigheten några åtgärder för att reducera halterna av 

kvicksilver i svenska vatten varför det är svårt att ta ställning till hur 

denna försämring av en enskild kvalitetsparameter ska tolkas. Vidare 

så sker det en minskning av mängden under transporten till Märstaån 

varför påverkan är mindre än den redovisade. Sigtuna kommun har 

tagit fram recipientspecifika riktvärden för halten av vissa ämnen. 

Riktvärden för Märstaån finns för fosfor, arsenik, koppar, zink, 

nickel. Arsenik förekommer normalt inte i dagvatten. För övriga 

ämnen understiger beräknade halter efter rening med god marginal 

dessa riktvärden. 

Den planerade bebyggelsen kommer att leda till ökad avrinning och 

ökad föroreningsbelastning. Med föreslagna åtgärder minskar 

föroreningsbelastningen på recipienterna vilket innebär att 

vattenstatusen i Rosersbergsbäcken och Märstaån förbättras och inte 

riskeras att försämras. Inte heller bedöms den planerade bebyggelsen 

försvåra arbetet med att uppnå MKN i Märstaån. 
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 Inför planens 

genomförande 

De exakta detaljerna kring hur dagvattenlösningen utformas hanteras i 

projekteringsskedet, när man vet i detalj hur verksamheten ska 

utformas. Den bästa och mest effektiva tekniska lösningen ska då 

väljas. Alla åtgärder som föreslagits för hantering av dagvattnet 

kräver en noggrann höjdsättning, vilket måste beaktas vid 

projekteringen av området.  I detaljplanen finns reglering av högsta 

och lägsta tillåtna marknivåer som säkerställer att området inte 

översvämmas vid kraftiga regn. 

Skyfall Dagvattenlösningen dimensioneras för ett regn med återkomsttid på 

20 år, men vid planering av nya områden måste man även ta hänsyn 

till mer extrema nederbördssituationer t.ex. så kallat hundraårsregn. 

De planerade ytorna för industriområdet kommer ligga högre än 

bäcken och något lägre än ostkustbanan. Planområdet regleras med ett 

brett område runt bäcken som tillåter stora flöden att passera 

planområdet. Bäcken är kulverterad under Ostkustbanan och dess 

dimension begränsar flödet vid extrema regn. För att kontrollera 

effekten av föreslagen utbredning har en skyfallskartering 

genomförts. Analyserna visar att de maximala vattennivåerna 

beräknas stiga med 10-15 cm jämfört med nuläget. I analysen har 

hänsyn inte tagits till att stora dagvattenvattenvolymer fördröjs i den 

omfattande sprängstensfyllningen, vilket gör att dämningsnivåerna i 

planområdet i verkligheten blir mindre än de beräknade. 

 

Figur 47. Beräknade maximala vattendjup efter exploatering vid skyfall med 

100 års återkomsttid, 30 minuters varaktighet och klimatfaktor 1,25. I 

beräkningen är fördröjningsåtgärder inom kvartersmark ej medräknade. 
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Längs Ostkustbanan löper ett dike (Trafíkverkets anläggning) som 

avvattnas via planområdet ned till Rosersbergsbäcken. Det anslutande 

diket genom planområdet ges ett egenskapsområde med 

bestämmelsen n5: ”Avledning av dagvatten ska möjliggöras med dike 

eller kulvert”. Området ges även utökad lovplikt för markarbeten 

”Marklov krävs för åtgärder som kan påverka funktionen för 

dagvattenhantering inom område betecknat n5”.  Kulverten/diket ska 

dimensioneras för dagvatten och skyfall från diket längs med 

ostkustbanan. Trafikverket och exploatören har ett samverkansavtal 

om genomförandet av detaljplanen som säkerställer att Trafikverket 

har insyn i projekteringen av området. Dimensionering av 

kulverten/diket föreslås genomföras i samband med utbygganden och 

kontrolleras enligt avtalet. 

Planbestämmelser för 

dagvatten 

Beroende på hur stor andel av planen som bebyggs med tak respektive 

körytor kan lösningsförslaget behöva justeras vid genomförandet. 

Planbestämmelsen ”E teknisk anläggning för dagvattenhantering” 

anger ett område öster och ett område väster om bäcken där 

dagvattenhantering får anordnas. Dessa ytor utgör en utökad yta för 

rening jämfört med det illustrerade förslaget.  

Planbestämmelse anger att godkänd dagvattenanläggning ska finans 

innan starbesked beviljas. Det innebär att dagvattenanläggning ska 

finnas på plats innan man börjar bygga industribyggnaderna. 

Markarbeten kan utföras innan dagvattenanläggningen finns på plats. 

Kontrollprogram Kontroll av dagvattenanläggningens funktion ska ske fortlöpande och 

program behöver upprättas för detta. Mätningar behöver ske där 

dagvattnet lämnar verksamhetsområdet och övergår till 

Rosersbergsbäcken. 

Flera verksamhetsutövare har Rosersbergsbäcken som recipient; 

Brista bränsledepå, Brista avfallsanläggning, Brista kraftvärmeverk 

och Storbodaanstalten. Kontroll behöver ske upp- och nedströms 

utsläppspunkterna i bäcken för att kunna härleda eventuella utsläpp 

till rätt verksamhetsutövare. Ett samarbete mellan 

verksamhetsutövarna vid framtagande av kontrollprogram är därför 

aktuellt. 

Mätningar av vattnet i Rosersbergsbäcken före planområdet samt efter 

planområdet behöver även ske. 

Byggskedet Kontrollprogram för dagvattenhanteringen under byggskedet 

upprättas gemensamt med kommunens miljöenhet för att säkerställa 

att myndigheters krav följs. Skyddsåtgärder för att skydda naturmiljön 

utöver sedvanlig försiktighet vid anläggningsarbeten bör specificeras i 

bygghandling. 

Bäcken flyttas i ett tidigt skede av utbyggnaden till ett östligare läge. 

Provisoriska lösningar för dagvatten kan behövas innan föreslagna 

dagvattenanläggningar finns.  

Arbetsmoment som innebär påverkan på dagvattnet är 

vattenbegjutning för att minska dammspridning, hantering av 

länsvatten vid sprängning och oljespill från maskiner. Vid eventuellt 

oljespill ska maskinoperatörer använda absorptionsdukar/medel samt 

säkerställa borttagande av utsläpp och vidta sedvanliga 
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skyddsåtgärder. 

Hanteringen av länsvatten från sprängningsarbeten bestäms i samråd 

med VA-huvudmannen. 

I närområdet har det vid sprängningsarbete visat sig att berget 

innehåller arsenik, men vid inventering i planområdet har inga 

bergarter som indikerar förekomst av arsenik påträffats. Om arsenik 

ändå påträffas under sprängningsarbetet inom detaljplanen måste 

extra åtgärder vidtas.  

Ett geologiskt PM har utförts där man genom fältstudier konstaterat 

att inga bergarter som indikerar förekomst av sulfidförande berg 

observeras i området. 

  

Teknisk försörjning 

Befintliga ledningar 

inom området 

Ett stråk med ledningar finns samlade i dalgångens mitt och sträcker 

sig från norr mot söder.  I stråket finns: 

 huvudvattenledning (Norrvatten) 

 Två stycken större fjärrvärmeledningar (Stockholm Exergi) 

 Högspänningsledning (Vattenfall) 

 Ett par optokablar (Vattenfall) 

 Rikskabel för telefoni (Telia) 

Området utformas så att huvudledningsstråket kan ligga kvar i 

befintligt läge och skyddas med u-område inom kvartersmark.  

En telefonledning som går diagonalt över området är tagen ur bruk 

och kan tas bort.  

Vatten och spillvatten 

 

Området kommer att anslutas till den allmänna spill- och 

vattenanläggningen vid en förbindelsepunkt belägen i korsningen 

Returvägen – Banvaktarvägen. I närheten till förbindelsepunkten bör 

även en vattenmätarbrunn anläggas för mätning av det dricksvatten 

som levereras till området och utgör grund för debitering av 

brukningsavgifter.  

Området kommer även fortsättningsvis vara beläget utanför det 

allmänna verksamhetsområdet för VA, beroende på den avlägsna 

platsen och att ingen annan bebyggelse planeras i närområdet En 

pumpstation kommer att behöva anläggas inom området för att nå 

spillvattentunneln. 

För vissa verksamheter inom området kan tillstånd erfordras och 

speciella avloppsanordningar och reningsanläggningar kommer att 

finnas med kontroll av spillvattnet innan det lämnar området till 

kommunal anläggning. 
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Figur 48. Ledningar i området. Ledningarna anges med heldragna linjer i 

färg och planområdet med fet svart linje. 

 Dimensionen på den anslutande vattenledningen är begränsad och 

beroende på verksamhetens art kan kompletterande anslutning till 

norrvattnens huvudledning behövas för att säkerställa erforderlig 

volym för brandsläckning.   

 

Värme 

 

Verksamheternas uppvärmning kan ske med fjärrvärme eller annat 

alternativ. 

El 

 

Anläggningen kommer att anslutas till det allmänna ledningsnätet 

med högspänningsledning som placeras i ledningsstråket. Placering 

av en transformatorstation bestäms i ett senare skede varför 

detaljplanen ej anger ett läge för sådan. Transformatorstation inryms 

inom användningen industri. 

Avfall Verksamhetsutövarna ombesörjer avfallshanteringen från respektive 

verksamhet. 
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Risk och störningar  

  

Risk, farligt 

godstransporter 

 

En detaljerad riskbedömning har utförts för den tänkta användningen 

inom planområdet (Detaljerad riskbedömning för detaljplan 

Norrsunda Krogsta 16:1, Sigtuna kommun, 2012-02-15, reviderad 

2019-08-23, WSP).  

 

Uppskattade risknivåer för påverkan från planområdet mot 

omgivningen är låga, likväl som påverkan mot planområdet från 

Brista kraftvärmeverk och bränslemottagning. Beräknade individ- och 

samhällsrisknivåer med avseende på trafiken på Ostkustbanan visar 

dock att riskreducerande åtgärder ändå måste övervägas för 

bebyggelsen inom planområdet.   

Flera alternativ föreslås för riskreducerande åtgärder. De åtgärder som 

listas nedan regleras genom bestämmelser på plankartan: 

 Inom 30m från Ostkustbanans närmsta spårmitt får inga 

byggnader uppföras. Detta regleras med prickmark. 

 Fasader inom 40 meter från Ostkustbanans närmaste spårmitt 

utförs i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk 

klass EI 30 med fönster i lägst klass EW 30.  

 Utrymningsvägar från byggnader inom 40m från 

Ostkustbanans närmaste spårmitt placeras på motsatta sidan 

om byggnader från järnvägen. 

Utöver ovanstående bör även ytor inom 30 meter från Ostkustbanan 

utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.  Med 

30m från spår avses mått från spårmitt på nuvarande Ostkustbanan. 

Detta regleras inte i en planbestämmelse då denna yta är reglerad som 

trafikområde och kommer att användas för främst järnvägsspår 

och/eller körväg. Byggnader i närheten av stickspår bör även utformas 

så att kritiska stomstabiliserande byggnadskomponenter inte placeras i 

de delar som hamnar närmast spårdragning. Detta för att förhindra ras 

i övriga byggnaden vid händelse av en kollision av ett urspårande tåg 

inomplanområdet. Tågens hastighet är betydligt lägre inom 

verksamhetsområdet än på Ostkustbanan och risken för urspårning 

därför betydligt lägre. 

Risknivåerna inom planområdet bedöms vara acceptabelt låga, 

förutsatt att åtgärderna ovan genomförs. 

Risker inom planområdet från den egna verksamheten bedöms vara av 

sådan karaktär att de lämpligen hanteras i andra processer än 

detaljplanearbetet. 

Buller 

 

Detaljplanen medger industriverksamheter med spåranslutning, men 

då det i dagsläget inte är bestämt exakt vilka verksamheter som 

kommer finnas inom området kan en detaljerad bullerutredning inte 

tas fram i det här skedet. Istället föreslås en sådan tas fram för 

respektive verksamhet inför bygglov. Därför har en bullerutredning 

utförts som beräknar ett generellt industribuller med en areakälla.  
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Utredningen utgår ifrån att naturvårdsverkets riktlinjer för 

verksamhetsbuller ska uppfyllas. Riktvärdena är avsedda som 

utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska göras i 

varje enskilt fall. Nivåerna i Tabell 1 bör i normalfallet vara 

vägledande för bedömning av om buller utgör en olägenhet, men det 

kan finnas skäl att tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre 

som lägre, liksom andra tider, beroende på bullrets karaktär och övrigt 

omgivande buller. 

 

Figur 49. Naturvårdsverkets vägledande riktvärden för verksamhetsbuller. 

Ljudnivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, 

förskolor, skolor och vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid 

uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. För 

förskolor, skolor och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för de 

tidpunkter då lokalerna används. På skol- och förskolegårdar avser 

nivåerna de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och 

pedagogisk verksamhet. 

Utöver detta gäller: 

 Maximala ljudnivåer (L Fmax  > 55 dBA) bör inte 

förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka 

tillfällen. 

 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de 

fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta 

återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av 

metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt 

hörbara tonkomponenter bör värdena i sänkas med 5 dBA. 

 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av 

någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från 

verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån 

bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. 

Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en 

timme, även vid kortare händelser. 

Vid beräkning med en generell areakälla för industribuller inom 

området medför ovan att lokala bullerskärmar kan behövas vid 

bostäderna närmast planområdet för att uppnå riktvärdena. Då 

verksamhetsområdet ligger bakom en höjd i förhållande till 

bostäderna är det i första hand bullerkällor högt upp (t.ex. fläktar på 

hustak) som påverkar bostäderna. Vid genomförandet kan placering 

och projektering av bullerkällor, så som fläktar, göras så att bullret 

understiger naturvårdsverkets riktlinjer utan lokala skärmar vid 

bostäderna.  
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För att minska påverkan av buller och uppfylla riktvärdena vid 

närliggande bostäder ska man ta hänsyn till följande åtgärder vid 

projektering. Beroende på typ av verksamhet blir olika åtgärder 

aktuella av nedanstående, men även andra kan tillkomma. 

 ljudkällor placeras inomhus i så stor utsträckning som 

möjligt 

 en genomtänkt projektering avseende ljudspridning 

 placering av bullerkällor bakom anläggningens 

huskroppar där så är möjligt. 

 val av utrustning görs för att minimera påverkan av buller 

vid närliggande bostäder 

 lokala skärmar vid källor som inte kan dämpas på annat 

sätt (t.ex. bullerplank vid tågspår eller fläktar) 

 inom Kilenkryssets egen mark förses bostäder med lokala 

skärmar för att sänka ljudnivån på uteplats och 

fönsteråtgärder för att uppfylla riktvärdet 30 dBA 

ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå 

inomhus. 

 Vid spåranslutning nära bostäder kan skärmar längs spår 

utredas. Här kan konventionella eller spårnära skärmar bli 

aktuella. 

Med ovan åtgärder görs bedömningen att bullernivåer under 

naturvårdsverkes riktlinjer för industribuller kan uppnås vid samtliga 

bostäder. 

 

Figur 50. Bostadshus söder om planområdet där riktvärdet 40dBA 

ekvivalent ljudnivå nattetid kan överskridas om åtgärder inte vidtas. 
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Planbestämmelse 

buller 

På plankartan anges att rådande riktvärden ska gälla vid planering och 

projektering av verksamheterna.  

Verksamheter ska utformas med avseende på bostäder, skolor, 

förskolor och vårdlokaler så att: 

-     Ekvivalent ljudnivå från industri- och andra verksamheter inte 

överstiger 50 dBA vardagar kl. 06.00-18.00, 40 dBA kl. 22.00-06.00 

samt 45 dBA övrig tid vid fasad (frifältsvärden). 

-     Maximal ljudnivå inte överstiger 55 dBA vid fasad kl. 22.00-

06.00(frifältsvärde). 

Där anges också att en vall ska uppföras inom område med 

beteckningen ”vall” som är beläget mellan industriområde och 

bostäder i södra delen av planområdet. 

Vibrationer 

 

Tågen kommer med relativt låg hastighet (60 km/tim) in mot området 

och sänker hastigheten till 5 km/tim inom planområdet. Dessa tåg 

bedöms i nuläget ej ge upphov till en förändrad situation vad avser 

vibrationer i området. Tågen på Ostkustbanan passerar planområdet i 

mycket högre hastigheter och torde vara främsta källan till eventuella 

vibrationer.  Vibrationer fortplantar sig lättast i lera på den lägre 

belägna marken. Bebyggelsen i Krogsta by är placerad i huvudsak på 

en kulle med fastmark (berg och morän). Vibrationer har därför ej 

studerats med anledning av utbyggnadsplanerna. 

Belysning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsområdet kommer att behöva förses med belysning. För 

att undvika störningar mot omgivningen från verksamhetsområdet 

finns en bestämmelse som reglerar belysningens utformning och 

placering: 

”Besvärande ljus från verksamheten mot bostäder ska begränsas. 

Belysningsstolpar får vara högst 12m höga. Belysningsarmaturer 

monterade på fasader får sitta som mest 8m över anslutande 

marknivå. Belysningen ska vara riktad och begränsas till 

verksamhetsområdets utbredning. ” 

Söderut i dalgången skärmas verksamhetsområdet av nya träd och 

bevarad skog. Uppvuxna träd är ca 12 meter höga. När träden vuxit 

upp kommer belysningstolparna till större delen att skymmas av 

träden. Mot den närmast belägna bebyggelsen skärmas 

verksamhetsområdet dessutom av en bevara höjd. 

Belysningsstolpar kan förekomma inom hela verksamhetsområdet 

inklusive trafikområdet. Intill Krogsta gård kan eventuell belysning 

vid spåranslutningen komma att synas. Det är dock osannolikt att 

någon sådan behövs. 

Främst kommer belysningen att synas mot nordost där det är ett öppet 

landskap. 

Utöver planbestämmelsen finns ett flertal sätt att begränsa störande 

ljus: 

Inte mer ljus än nödvändigt nyttjas. Ju mindre ljusstyrka som kan 

användas, desto mindre reflektioner och bländning blir det. Riktlinjen 

bör vara att inte belysa mer än det som ska belysas. Alla lampor 

behöver inte vara på dygnet runt utan kan anpassas efter 

verksamhetens behov så att så liten störning som möjligt uppstår. 
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Utbyggnad av området 

 

Använd gärna både fotoceller som känner av när det blir mörkt och 

tidsbegränsning av belysningen till de tider när det både är mörkt och 

verksamheten är igång. Använd rörelsedetektorer. Om man använder 

lampor för att avskräcka inbrott, är dessa mycket mer effektiva som 

avskräckningsmetod om man samtidigt använder rörelsedetektorer. 

Ett ljus som plötsligt tänds är både överraskande för tjuven och 

påkallar mer uppmärksamhet hos förbipasserande. 

 

Det inledande arbetet är flytt av bäcken och anläggande av ny 

våtmarksmiljö. Dessa arbeten sker i västra delen av planområdet och 

innebär schaktarbeten samt sprängning. Flytt av bäcken är 

vattenverksamhet och kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Inom denna 

ansökan preciseras arbetet och skyddsåtgärder närmare. Matjord från 

dessa områden kan återanvändas vid uppbyggnad av slänterna mot 

kvartersmarken. 

Utbyggnaden av området planeras att ske från norr och mot söder. 

Den mark som består av lera behöver förstärkas vilket sker antingen 

med kalkcement-pelare eller med överlast som tar ut sättningar i 

förtid. Grundläggningen för byggnader pålas inom dessa områden. 

Inom de områden där berg ska tas bort sker sprängning. Materialet 

krossas sedan så nära källan som möjligt och de volymer som behövs 

för utfyllnad och överlast inom åkermarken används lokalt. Stora 

mängder berg kommer behöva transporteras bort från området och 

användas inom andra projekt. 

Sprängning och borttagande av berg sker för att få rätt marknivåer i 

förhållande till Ostkustbanan. Sprängningen sker från norr mot söder. 

Då en del av berget mot Krogsta gård ska sparas kommer större delen 

av arbeten med sprängning ske bakom en höjd vilket begränsar 

bullret. De högsta delarna av höjden ligger högre än den del som 

sparas. Vid sprängning av denna del kommer tillfälliga bullerskydd 

behöva ordnas för att nå riktvärden för byggbuller vid bostäderna. En 

mer detaljerad plan för omhändertagande av buller vid genomförandet 

kommer tas fram i samband med projektering och planering av 

arbetet. 

De arbetsmoment som bedöms orsaka störningar är 

markförstärkningsåtgärder, sprängning, krossning av berg, samt 

transporter. Uppförandet av byggnader samt anläggandet av stickspår 

bedöms ej ge upphov till störningar. Alla transporter ska ske via 

områdets tillfart i norr.  

Tiden för utbyggnaden av området är idag svår att ange eftersom den 

beror av vilka verksamheter som etableras inom området. 

För att minimera störningarna för de boende kan tillfälliga 

bullerskydd behöva ordnas. Särskilda arbetsmoment kan även ges 

eget bullerskydd, t ex för krossanläggning.  
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Figur 51. Översikt av schakt och fyllning inom planområdet. 

 

 

BARNPERSPEKTIV 

 Det aktuella området är inte avsett för barn. Tillträde till riskfyllda 

verksamheter eller områden ska förhindras genom att staket sätts upp 

runt området.  

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 Genomförandetiden slutar 15 år efter det att planen vunnit laga kraft. 

Se även Genomförandebeskrivningen. 
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MEDVERKANDE 
 

 Detaljplanen är upprättad av Samhällsbyggnadskontoret genom Julia 

Frisk. MKB:n har upprättats av WSP genom planarkitekt Jessica 

Andersson. 
 

 

 

Märsta, mars 2021 

 

Andreas Thoor     

Planchef    
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Detaljplan för  

Brista verksamhetsområde  
för fastigheterna Norrsunda-Krogsta 16:3 m.fl. i 
Sigtuna kommun, Stockholms län 

 

Antagandehandling 

  

  

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Preliminär tidplan 

Detaljplanen tas fram med normalt förfarande och enligt ÄPBL 1987:10.  

Beslut om utställning   sommar 2020 

Utställning   sommar 2020 

Beslut om antagande   våren 2021 

 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter det att kommunfullmäktiges beslut om 

antagande har anslagits och om inga överklaganden kommit in.  

Exploateringsavtal ska godkännas av kommunfullmäktige innan detaljplanen kan antas. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är femton år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

 

Verkan på befintliga detaljplaner 

Planförslaget innebär att detaljplan, Brista kraftvärmeverk (det 274), upphör att gälla 

inom de delar som denna detaljplan berör. 

 

Ansvarsfördelning / Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Kommunen ansvarar för utförande av anläggningar på allmän platsmark. 

För åtgärder inom kvartersmark ansvarar exploatören.  
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Fastighetsägaren ansvarar för dagvattenanläggningens framtida underhåll och skötsel 

inom kvartersmark. 

Flytt/borttagning av befintliga ledningar genomförs av exploatören enligt särskilda 

överenskommelser med respektive ledningsägare. 

En mindre del av planområdet ingår i en vägförening i Krogsta. Denna yta kommer 

fortsatt vara en del av vägföreningen och skötas av denna fram till dessa att överfarten 

över spåret stängs och ersätts av en ny överfart eller tunnel vid Slottsvägen.   

 

Tillstånd, anmälan 

Exploatören ansöker om erforderligt tillstånd enligt miljöbalken med avseende på 

vattenverksamhet hos miljödomstolen för omläggning av Rosersbergsbäcken och 

uppfyllnad av sumpskog.  

Områden där naturvärden finns kommer att påverkas av åtgärder. Ansökan om dispens 

från biotopskyddet lämnas in till länsstyrelsen av exploatören. 

Inom de områden där förändringar planeras inom fornminnesområden behöver en 

arkeologisk utredning ske enligt fornminneslagen. För borttagande av fornlämning 

erfordras enligt fornminneslagen tillstånd av länsstyrelsen. Exploatören ansöker om detta. 

Borttagandet av berg, sortering och krossning av berg är anmälningspliktig enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden ska göras av exploatören. 

Dagvattenanläggning är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Anmälan till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden ska göras av exploatören. 

Dagvatten inom ett detaljplanelagt område som inte bara berör en fastighet klassas som 

avloppsvatten, enligt miljöbalken 9 kap 2 § punkt 3, och ska anmälas till kommunen. Om 

dagvattendammar anläggs under grundvattennivån räknas de som vattenverksamhet och 

ska hanteras enligt miljöbalkens 11 kap. Det kan innebära en anmälan till länsstyrelsen 

alternativt en tillståndsprövning av mark- och miljödomstolen. I samband med anmälan 

bör lämpligt kontrollprogram tas fram.  

Avtal  

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan exploatören och Sigtuna kommun. 

Exploateringsavtalet ska innehålla bl.a. tidplan, utbyggnadsåtaganden, marköverföringar, 

fastighetsbildning, kostnadsfördelning, anläggande och bekostande av allmänna 

anläggningar, uppföljning och kontroll av skyddsåtgärder, dagvattenhantering med mera. 

Exploateringsavtalet ska behandlas parallellt med detaljplanen i kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. Avtalet ska vara tecknat före det att detaljplanen antas. 

Avtal ska upprättas mellan exploatören och Skanova om villkoren för flytt/borttagning av 

ledningar. 

Avtal ska tecknas mellan exploatören och markägare norr om planområdet för nyttjande 

av gata och ledningar mellan planområdet och kommunal väganslutning. 

Ett avtal kommer behöva upprättas mellan VA-huvudmannen och 

gemensamhetsanläggningen för VA inom området. 

Ett bevakningsuppdrag, följt av ett genomförandeavtal ska tecknas mellan exploatören 

och Trafikverket. 

Avtal ska upprättas mellan exploatören och Kgr-entreprenad så att denne ges rätt att ta 

väg från Krogsta till Returvägen genom detaljplaneområdet. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning i enlighet med detaljplanen kan ske så snart detaljplanen vunnit laga 

kraft. Respektive fastighetsägare bekostar erforderlig fastighetsbildning, förrättningar 

enligt fastighetsbildningslagen och anläggningslagen inom blivande kvartersmark.  

Marköverföringar mellan exploatören/fastighetsägaren och Sigtuna kommun sker genom 

fastighetsreglering i enlighet med upprättat exploateringsavtal. I avtalet anges de 

fastighetsöverlåtelser som ska ske mellan parterna. Exploatören överlåter allmän 

platsmark till kommunen och kommunen överlåter de delar inom detaljplanen som utgör 

kvartersmark till exploatören. Kommunen ansöker om den fastighetsbildning som 

erfordras för genomförande av marköverlåtelser avseende allmän plats och kvartersmark, 

förrättningskostnader bekostas av exploatören. 

Om verksamhetsområdet delas in i fler fastigheter inrättas gemensamhetsanläggningar för 

gemensamma infartsvägar, VA och dagvattenanläggning. Förrättningen sker på 

fastighetsägarens initiativ.  

Exploatören ansvarar för och bekostar fastighetsbildningsåtgärder som krävs för 

utbyggnad inom kvartersmark. I det fall ledningsrätt behöver bildas ska exploatören stå 

även för denna kostnad. Behöver befintlig ledningsrätt ändras ska den som initierar 

flytten stå för samtliga kostnader. 

 

Servitut, ledningsrätt 

Ledningsrätt ska upplåtas för de allmänna ledningar som förläggs i kvartersmark.  

Gemensamhetsanläggning 

Tillfart till anläggning sker via bro över järnvägen i norr och en väg som kommer att 

omfattas av en gemensamhetsanläggning. Den nya fastigheten ska ingå i denna 

gemensamhetsanläggning och lantmäteriförrättning behöver ske. Markägaren ansöker om 

lantmäteriförrättning.  

Verksamhetsområdet kan delas in i flera fastigheter för olika verksamheter. Dessa 

kommer behöva anslutas till en gemensamhetsanläggning för VA, dagvatten och gator. 

Exploatören ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av 

gemensamhetsanläggningar.  

Överfarten över spåret i Krogsta utgör idag en del av en vägförening. Exploatören är 

deltagare i vägföreningen. I samband med planens utbyggnad kommer överfarten stängas 

och ersättas av en ny överfart vid Slottsvägen. Avstängningen kan inte ske förrän den nya 

överfarten finns på plats. Ombildning av vägföreningen ska ske på initiativ av den part 

som initierar avstängning av vägen. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Ett plankostnadsavtal finns upprättat mellan Sigtuna kommun och exploatören. Ersättning för 

mark som överlåts mellan kommunen och exploatören regleras i exploateringsavtalet. 
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TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 

Inför områdets utbyggnad behöver ytterligare tekniska utredningar, så som 

bullerutredning och geotekniska utredningar utföras när verksamheternas art preciserats 

närmare. Innan startbesked ges för ”Industri och spåranknuten logistik, lager och 

verkstäder och tillhörande teknikbyggnader” ska en godkänd dagvattenanläggning finnas 

enligt planbestämmelse. Innebörden är att innan startbesked kan ges för byggnader ska en 

lösning för hur dagvattnet ska hanteras godkännas av kommunen. Tillkomsten av 

anläggningen ska även säkras i exploateringsavtalet så att garantier finns för att den blir 

utförd enligt vad som överenskommits mellan kommunen och fastighetsägaren. 

 

Uppföljning och kontroll 

I exploateringsavtalet avtalas om de inventeringar och skadeförebyggande åtgärder som 

behövs och om hur uppföljning och kontroll av åtgärderna ska genomföras;  

 Förundersökning, utredningsgrävning respektive slutundersökning i de fall där 

fornlämningar kommer att tas bort, utförs i samråd med länsstyrelsen.  

 Diken/bäck omfattas av det generella biotopskyddet. Dispens från biotopskyddet 

behöver därför sökas för påverkan på dessa vid exploateringen av planområdet. 

 Bäcken flyttas mot mitten av planområdet vilket medför behov av att anmäla åtgärden 

som vattenverksamhet i enlighet med 11 kap Miljöbalken. 

 Exploateringen sker i omedelbar närhet av avfallsdeponins lakvattendammar, Brista 

bränslemottagning samt Ostkustbanan. Identifiering av risker ska ske och 

skyddsåtgärder för dessa anläggningar ska tas fram i samråd med anläggningarnas 

huvudman. 

 Kompletterande bullerutredningar kommer krävas för de individuella verksamheterna. 

 Inför antagandet knyts en beskrivning av förslag till utformning och åtgärder inom den 

framtida Naturmarken till exploateringsavtalet. För vegetation inom kvartersmark ska 

anläggning, plantering, etableringskontroll och garantiskötsel hanteras av exploatören. 

Långsiktig skötsel av grönytor med planteringar och dagvattendiken utförs av 

markägaren.  

 Möjligheter till kvalitetskontroll ska anordnas där dagvatten lämnar kvarter/fastighet 

och leds till recipient/bäcken. Kontroll av dagvattenkvalitet och anordningar som ska 

förhindra att förorenat vatten når recipient vid eventuell olycka utförs av exploatören. 

Kontrollprogram upprättas av exploatören. 

 Kontrollprogram ska upprättas för bäcken inom planområdet. Programmet ska bland 

annat ange att mätningar ska utföras före det bäcken rinner in i planområdet och efter 

planområdet. Programmet ska upprättas i samråd med de 

markägare/verksamhetsutövare vars dagvatten har bäcken inom planområdet som 

recipient. För upprättandet av kontrollprogrammet ansvarar exploatören.  

 Ett miljöprogram ska upprättas av exploatören inför utbyggnaden av området. I detta 

ska hanteras arbetenas förläggning tidsmässigt med hänsyn till boende och natur, 

kontroll av dag-/dräneringsvatten, åtgärder för hindrande av dammspridning, utförande 

för minimering av sprängrester, etableringsytors placering och utförande, 

bullerskyddande åtgärder, transporter till och från området, hur information till 

närboende ska ske, kontrollrutiner. 

 

Märsta, mars 2021 

 

Andreas Thoor     

Planchef 
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Detaljplan för  

Brista verksamhetsområde   
för fastigheterna Norrsunda-Krogsta 16:3 m.fl. i 
Sigtuna kommun, Stockholms län 

 

Antagandehandling  

UTLÅTANDE 

UTSTÄLLNINGSFÖRFARANDE  

Detaljplanen har varit utsänd för utställning från den 30 juni till den 13 september 2020. 

Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i kommunhusets entréhall Södergatan 

20, Märsta samt på Märsta bibliotek och Församlingsgården i Rosersberg. 

Planhandlingarna har även visats på www.sigtuna.se/detaljplaner. 

INKOMNA YTTRANDEN 

Skriftliga yttranden har under utställningstiden inkommit enligt nedan 

 

 Yttrande utan 

erinran 

Yttrande med 

synpunkter 

Sakägare enligt 

fastighetsägar- 

förteckning 

Synpunkter som 

ej tillgodosetts 

1. Länsstyrelsen  x   
2. Lantmäterimyndigheten     
3. Trafikverket  x x x 
4. Vattenfall Eldistribution AB  x x  
5. SLL Regionplane- och trafiknämnden     
6. E.ON x    
7. Svenska kraftnät x    
8. Luftfartsverket x    
9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden  x   
10. Brandkåren Attunda  x   
11. Försvarsmakten   x   
12. Polisen lokalpolisområde Sollentuna x    
13. PostNord x    
14. Bygglovsenheten  x   
15. Swedavia Airport x    
16. Statens fastighetsverk  x   
17. SIVAB  x   
18. Stockholm Exergi  x   
19. Arlanda infrastructure AB  x   
20. Fortifikationsverket x  x  
21. Skogsstyrelsen x    
22. LRF Mälardalen och kommungrupp 

Sigtuna 
 x  x 

23. Krogsta vägsamfällighet  x x x 
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24. Privatperson 1 (910254)  x  x 
25. Privatperson 2 (912419)  x x x 
26. Privatperson 3 (910320)  x x x 
27. Privatperson 4 (909327) x    
28. Privatperson 5-25 (916327)  x x x 
29. Privatperson 26-27 (916281)  x x x 
30. Privatperson 28-29 (916346)  x x x 
31. Privatperson 30 (916733)  x x  
32. Privatperson 31 (916348)  x x x 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 

Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på Samhällsbyggnadskontoret. 

1. Länsstyrelsen 

Sammanfattande bedömning  

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva 

kommunens beslut och upphäva detaljplanen, med stöd av 11 kap. 11 § PBL. 

Länsstyrelsen vill dock lämna nedanstående synpunkter kring jordbruksmarken med 

hänsyn till planens genomförbarhet.  

Synpunkter för planens genomförbarhet 

Jordbruksmark 

Området i detaljplanen omfattar minst 18 hektar brukningsvärd jordbruksmark av 

ungefär lika stora delar klass 3 och 4 enligt 1976 års åkermarksgradering. Enligt 3 kap. 

4 § MB får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 

detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 

att annan mark tas i anspråk.  

Hur kommunen definierat väsentligt samhällsintresse följer av planhandlingarna. I 

miljökonsekvensbeskrivningen står bland annat att det finns stort behov av att bättre 

försörja norra Storstockholm och Mälardalsregionen med järnvägsanslutna 

verksamhetsområden. Det står att det större området Arlanda-Rosersberg har potential 

för storskalig varuhantering. I planbeskrivningen på s. 31 står dock att ”storlek, typ och 

antal verksamheter är i dagsläget inte känt, varför detaljplanen är utformad med största 

möjliga flexibilitet”. 

Länsstyrelsen vill därför uppmärksamma kommunen på hur begreppet ”väsentliga 

samhällsintressen” har definierats i förarbetena. Enligt prop. 1985/86:3, s. 53, rör det sig 

bl.a. om bostadsförsörjning liksom behov av ”väl fungerande och lämpliga tekniska 

försörjningssystem”. En konsekvens av hushållningsbestämmelsen är även att det av 

planhandlingarna behöver framgå huruvida det finns alternativa lokaliseringar för att 

uppnå planens syfte att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse. 

Mark- och miljööverdomstolen har i ett flertal avgörande visat på tillämpning av 

hushållningsbestämmelsen och utifrån innehållet i bl.a. förarbetena upphävt 

kommunens beslut att anta detaljplanen. Se tex. målen nr P 5481-17, P 1188-17 och P 

5876-18. Kommunen bör därför se över tolkningen och tillämningen av definitionen för 

väsentligt samhällsintresse och visa på alternativa lokaliseringar som inte berör 

jordbruksmark. 
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Kommentar 

Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med hur begreppet "Väsentliga 

samhällsintressen" är definierade i prop. 1985/86:3, s. 53, samt ytterligare motivering 

till varför exploateringen anses vara ett väsentligt samhällsintresse. Kommunens 

målsättning vid exploatering är att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 

försörjningssystem genom att lokalisera arbetsplatser och bostäder i anslutning till 

varandra, och i anslutning till befintliga försörjningssystem. Detta är ett led i att 

hushålla med bland annat naturresurser genom att använda de resurser som redan 

finns. Ett exempel på detta är Rosersberg där nya bostäder och arbetsplatser håller på 

att utvecklas i anslutning till befintlig infrastruktur. Föreliggande planförslag bedöms 

följa kommunens intentioner genom att knyta verksamhetsområdet till befintlig järnväg, 

samt att anlägga verksamhetsområdet i anslutning till fjärrvärmeverket för att kunna 

nyttja överskottsvärme. Utifrån ovanstående motiveringar bedöms planerad 

exploatering ha ett väsentligt samhällsintresse och faller inom den definition som anges 

i regeringens proposition 1985/86:3 med förslag på hushållning med naturresurser 

m.m., att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem. 

Sigtuna kommun har utfört en analys av alternativa lokaliseringar för detaljplanen. 

Analysen visar att lokaliseringsalternativen inom kommunens gränser är begränsade då 

ett stort antal områden utgörs av jordbruksmark med höga natur- och kulturvärden. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med ytterligare information om val av 

lokalisering samt val av kriterier. 

 

2. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäteriet anser att genomförandebeskrivningen kan förbättras i de delar som handlar 

om det fastighetsrättsliga genomförandet. Det bör t.ex. beskrivas tydligare vilka 

marköverföringar som behövs för att planen ska kunna genomföras och vem som ska 

ansöka om ledningsrätt och övriga förrättningsåtgärder (även om det nämns åtminstone 

för de tänkta gemensamhetsanläggningarna). Frågan om ersättning för de olika 

förrättningsåtgärderna bör behandlas närmare. Detsamma gäller frågan om vem som ska 

betala lantmäteriförrättningarna. 

Kommentar 

Genomförandebeskrivningen har kompletterats avseende det fastighetsrättsliga 

genomförandet. 

Fastighetsbildning 
Respektive fastighetsägare bekostar erforderlig fastighetsbildning och förrättningar 

enligt fastighetsbildningslagen och anläggningslagen inom blivande kvartersmark.  

Ett exploateringsavtal har träffats mellan kommunen och exploatören. Där anges de 

fastighetsöverlåtelser som ska ske mellan parterna. Exploatören överlåter allmän 

platsmark och kommunen överlåter de delar inom detaljplanen som utgör kvartersmark 

till exploatören. Kommunen ansöker om den fastighetsbildning som erfordras för 

genomförande av marköverlåtelser avseende allmän plats och kvartersmark. 

Förrättningskostnader bekostas av exploatören. Exploatören ansvarar för och bekostar 

övriga fastighetsbildningsåtgärder som krävs för utbyggnad inom kvartersmark. I de 

fall ledningsrätt bildas ska exploatören stå även för denna kostnad. Behöver befintlig 

ledningsrätt flyttas ska den som initierar flytten stå för samtliga kostnader. 
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Ersättning för markförvärv 

Marköverföringar mellan exploatören/fastighetsägaren och Sigtuna kommun sker 

genom fastighetsreglering i enlighet med upprättat exploateringsavtal. I avtalet anges 

de fastighetsöverlåtelser som ska ske mellan parterna. Exploatören överlåter 

allmänplatsmark till kommunen och kommunen överlåter de delar inom detaljplanen 

som utgör kvartersmark till exploatören. 

 

3. Trafikverket 

Trafikpåverkan väg 
Trafikverket har granskat den trafikutredning som genomförts för detaljplanen och kan 

konstatera att ett fullt utbyggt verksamhetsområde kommer innebära betydande 

trafikalstring. Utredningen uppger att verksamhetsområdet i framtiden kan alstra 

godstrafik motsvarande 1 476 fordon per genomsnittligt dygn, vilket innebär ett större 

tryck på E4 och tillhörande trafikplatsers ramper. Därutöver ökar även 

personbilstrafiken till och från platsen, vilket huvudsakligen gäller anställdas 

arbetspendling som sker under för- och eftermiddag. 

Det är främst trafikplats Märsta och trafikplats Rosersberg som är närmast planområdet 

och således kommer belastas hårdast. I tidigare analyser utförda av Trafikverket 

bedömdes trafikplats Märsta ha kapacitetsproblem i framtiden. Trafikplats Rosersberg 

har dock större kapacitet och utrymme för ytterligare trafikbelastning. 

Med detta som bakgrund bör kommunen revidera sin trafikalstringsanalys utifrån 

exploateringens påverkan på en redan högbelastad trafikplats Märsta. Exploateringen 

bör även beaktas i en mer övergripande analys som inbegriper omkringliggande 

infrastruktur i Sigtuna kommun.  

Spåranslutning till Ostkustbanan 

En kapacitetsanalys för detaljplanens påverkan på Ostkustbanan och dess tågtrafik har 

utförts på inrådan av Trafikverket i samrådsskedet. Trafikverket har inga synpunkter på 

analysen men vill påpeka att kapacitetsanalysens föreslagna begränsningar ska följas. 

Vilket innebär att tillkommande godståg huvudsakligen ska trafikera till och från 

verksamhetsområdet under nätter, helger och högsommaren då resandetågtrafiken är 

reducerad. Givet dessa förutsättningar anser Trafikverket att Ostkustbanan inte kommer 

att påverkas kapacitetsmässigt av föreslagen detaljplan. 

Trafikverket har även tagit del av förprojekterade handlingar för tillkommande spår och 

spårväxlars placering. Ur ett underhållsperspektiv är Trafikverkets uppfattning att 

utrymmet är för trångt för den nya anslutningsväxeln mellan spårväxlarna 114 och 118. 

Trafikverket anser att spårväxel 114 bör flyttas så att utrymmet ökar med 15 meter, 

vilket skulle innebära ca 10 meter spår mellan respektive växel. 

Spåranslutning till Trafikverkets anläggning kräver tillstånd av Trafikverket som 

järnvägsägare. Vad gäller spåranslutning som planeras utanför detaljplanen ansvarar 

kommunen för markåtkomst. 

Dagvatten 
Trafikverket har granskat reviderad dagvattenutredning och vill påpeka att ytterligare 

komplettering krävs. I samrådsyttrandet påpekade Trafikverket att planerad verksamhet 

måste beakta höjder, rening, fördröjning och kapacitet för att säkerställa en 

dagvattenantering som inte påverkar Ostkustbanan. Trafikverket vill återigen framföra 

att det måste säkerställas att ytavrinnande vatten från området som lutar mot järnvägen 

inte leder vatten mot järnvägen vid skyfall. Det måste tydliggöras hur dagvattnet leds 
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från området som lutar mot järnvägen. I underlaget ska det framgå vid vilken punkt som 

dagvattnet leds till Rosersbergsbäcken från det område som lutar mot järnvägen. 

I dagenvattenutredningen konstateras det att en kulvert (Trumma 1) som är förlagd 

under Ostkustbanan inte uppfyller Trafikverkets dimensioneringskrav om att kunna 

hantera extrema skyfall. Trafikverket vill påpeka att dagvattenhanteringen inte får 

påverka Ostkustbanan vid hundraårsregn. Dagvattenutredningen bör därmed 

kompletteras med en tydlig beskrivning av vilka åtgärder som föreslås för att 

Ostkustbanan inte ska påverkas vid extrema skyfall. Enligt dagvattenutredningen kapitel 

9 planeras en ny ledning ersätta befintligt dike som avvattnar del av Ostkustbanan via 

planområdet. Det bör tydliggöras var den nya ledningen är placerad med hjälp av ritning 

och ytterligare beskrivning. 

Därtill vill Trafikverket uppmärksamma att Trafikverket bör bli remitterade vid framtida 

ansökan om vattenverksamhet gällande omledning av Rosersbergsbäcken. 

Geoteknik 

Den geotekniska utredningen har berört riskerna med Ostkustbanan på ett 

tillfredställande sätt. Under förutsättning att rekommendationerna som anges efterföljs, 

har Trafikverket inga synpunkter på utredningen. Inför genomförande när detaljerade 

handlingar finns att tillgå ska nödvändiga samråd om riskerna utmed Ostkustbanan 

planeras i tid tillsammans med Trafikverkets geotekniker. 

Samverkansavtal och bevakningsavtal 

I kommunens samrådsredogörelse anges det att ett intentionsavtal ska tecknas, som 

beskriver möjligheten att ansluta verksamhetsområdet till angränsande 

spåranläggningar, med Trafikverket innan detaljplanen antas. Trafikverket anser att det 

istället ska tecknas ett samverkansavtal i detta skede som anger mer detaljerade 

uppgifter kring samverkansform, finansiering, ansvarsfördelning m.m. Även ett 

bevakningsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas. Kommunen ansvarar för att ta 

kontakt med Trafikverket för att börja ta fram dessa avtal samt att bistå med underlag. 

Planområdets gräns 
Trafikverket påpekade i sitt samrådsyttrande att planområdet inte omfattas av 

fastigheten Norrsunda-Brista 2:15 enligt planbeskrivningen, trots att den tycks göra det 

enligt plankartan. Trafikverket anser fortsatt att det är otydligt om planområdet omfattar 

Norrsunda-Brista 2:15 eller inte. Plankartan bör revideras med tydligare gränsdragning. 

Kommentar 

Trafikpåverkan väg 
Inom detaljplanearbetet har två trafikalstringsberäkningar genomförts baserat på 

antagandet att cirka 58 % är verkstad/logistik-verksamhet och övriga 42 % är ren 

logistikverksamhet i någon form. Verkstad/logistikverksamheten antas vara 

spåransluten, medan logistikverksamheterna inte antas vara det. En 

trafikalstringsberäkning är baserad på fullt utnyttjad byggrätt och en är baserad på 

halvt utnyttjad byggrätt.  

Enligt beräkningen antas en fullt utnyttjad verksamhet generera 1 476 

fordonsrörelser/dag varav 963 stycken är personbilsrörelser. En halvt utbyggd 

verksamhet antas generera 737 fordonsrörelser/dag varav 513 stycken är 

personbilsrörelser. Övriga fordonsrörelse är godstrafik.  

Ett syfte med placeringen av verksamhetsområdet är att största delen av 

godstransporterna ska ske via järnväg då det är ett miljövänligare alternativ än att 

transportera gods med lastbil. Hur stort trafikflödet blir är även beroende av vilken typ 
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av verksamhet som etableras i området. Samtidigt vill kommunen behålla en viss 

flexibilitet i detaljplanen för att möjliggöra för flera olika typer av verksamheter.  

Kommunens har inte för avsikt att revidera sin övergripande trafikalstringsanalys 

utifrån exploateringens påverkan på en redan högbelastad trafikplats Märsta.  

Spåranslutning till Ostkustbanan 

Kommunens ambition är att kapacitetsanalysens föreslagna begränsningar ska följas 

men detta är inget som kan säkerställas i detaljplan utan något som Trafikverket och 

exploatör/verksamhetsutövare får avtala om. 

Avståndet mellan växlarna påverkar inte markanvändningsgränserna i plankartan. Test 

av projekteringen har genomförts för att säkerställa att detaljplanen inte omöjliggör 

denna lösning. 

Kommunen noterar information gällande tillstånd för spåranslutning. 

Dagvatten 

Det nya verksamhetsområdet avrinner till största delen mot Rosersbergsbäcken som i 

sin tur avrinner i en kulvert under järnvägen. Närmast järnvägen finns ett befintligt dike 

som kommer finnas kvar och vatten från detta avleds i en kulvert under 

verksamhetsområdet. En utredning om planområdets dämningsnivå och dess eventuella 

påverkan på Ostkustbanan har tagits fram i samband med planarbetet. (PM Brista 

Verksamhetsområde, Trummor under norra Stambanan, Bilaga E) 

I dagvattenutredningen konstateras att utbyggnaden av planområdet ger små ökade 

dämningsnivåer (10-15cm) jämfört med dagsläget. Det är med andra ord inte en följd 

av utbyggnaden av detaljplanen att kulverten översvämmas vid 100 årsregn. I 

utredningen konstateras också att dämningsnivåerna ligger under spårens 

grundläggningsnivå och inte bedöms påverka ostkustbanans stabilitet. Utredningen 

anger att utökat erosionsskydd bör utredas då kulverten under järnvägen kommer ha en 

dämmande effekt vid 100 årsregn vilket kan ge ökad erosion på banvallen. 

Utformningen av ett sådant bör utredas i samband med vattendomen för flytt av bäcken, 

då utformningen av denna preciseras närmare. 

Längs Ostkustbanan löper ett dike som avvattnas via planområdet ned till 

Rosersbergsbäcken. Det anslutande diket genom planområdet ges ett egenskapsområde 

med bestämmelsen n5, ”avledning av dagvatten ska möjliggöras med dike eller kulvert”. 

Området ges även utökad lovplikt för markarbeten genom bestämmelsen a2,”Marklov 

krävs för åtgärder som kan påverka funktionen för dagvattenhantering inom område 

betecknat n5”. Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av att 

kulverten/diket ska dimensioneras för dagvatten och skyfall från diket längs med 

ostkustbanan. Trafikverket och exploatören har ett samverkansavtal om genomförandet 

som säkerställer att Trafikverket har insyn i projekteringen av området. Dimensionering 

av kulverten/diket föreslås genomföras i samband med utbyggandet och kontrolleras 

enligt avtalet.  

Geoteknik 

Inför genomförandet kommer dialog med Trafikverket ske om geoteknik. 

Samverkansavtal och bevakningsavtal 

Hittills är det exploatören som varit motpart med trafikverket i avtalsfrågor. Ett 

samverkansavtal är tecknat mellan exploatören och trafikverket.  

Planområdets gräns  

En mindre del av Brista 2:15 ingår i planområdet. Planbeskrivningen ändras så att 

detta framgår tydligt.  
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4. Vattenfall Eldistribution 

Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom område och inom närområde för 

aktuell detaljplan bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 12 kV 

nätstation, svart kvadrat, 0,4 kV markkabel, blå streckad linje, och 0,4 kV kabelskåp, 

svart rektangel. Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt. 

 

Planområdet kommer behöva förstärkas med transformatorstation/nätstationer beroende 

på effektuttag. Då Vattenfall Eldistribution AB inte vet effektuttaget är det svårt att 

bedöma antalet transformatorstationer/nätstationer. Det är viktigt att exploatören 

möjliggör utrymme för transformatorstationer/nätstationer inom planområdet samt att 

exploatören och Vattenfall Eldistribution AB kommer överens om placeringar i ett 

senare skede. Vattenfall Eldistribution AB gör bedömningen att nätstationer (tekniska 

anläggningar) godkänns under alla J-Industri planbestämmelser såsom Boverkets samt 

planbeskrivningen hänvisar. 

 

I plankartan visas x1 (marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik) 

över befintlig markkabel. Vid ny korsande vägsträcka, både bilväg samt gång- och 

cykelväg, skall befintlig markkabel förläggas i rör. Rekommendationer vid förläggning 

se VTR14-03 och aktuell EBR-publikation KJ41:09. 

I plankartan visas ett u-område över Vattenfall Eldistribution ABs ledningar. Ett u-

område skall anges mitt över en kabel med minst 2 meter på vardera sida om 

markkabelns yttersta faser. Helst ska U-område även vara markerat med prickmark. 

Inom u-området får ingen byggnad uppföras eller markanläggning t.ex träd och buskar 

planteras. 

Enligt plankartan ska fasadens delar färgsättas enligt det som beskrivs under rubrik 

”gestaltning” i planbeskrivningen. Vattenfall Eldistribution ställer upp fristående 

nätstationer i ett standardutförande där beställaren kan bestämma viss färg, struktur på 

betong samt takutformning (plant eller sadel). Om eventuella önskemål gällande 



328 
Dnr Btn PLAN.2011.226   8 

nätstationens utformning finns utöver standardutförandet betraktas dessa som tillval och 

ska då bekostas av beställaren, i detta sammanhang kommunen (se bifogad bilaga, 

Nätstationer Standardutförande och Nätstationer utöver standardutförande som bekostas 

av den som begär den) 

Vattenfall Eldistribution vill informera om följande: 

 Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall 

Eldistribution, men bekostas av exploatören. 

 Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs 

via https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–

82 10 00. 

 Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs 

via Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se 

 När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm 

inte att beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till 

att inga skador uppstår. Formulär: 

https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-

bevakning/ 

 Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör. Detta 

beställs samtidigt som beställning av el-serviser. 

 Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 

plangenomförandet. 

 Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning 

tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls. 

Kommentar 

Kommunen har noterat att Vattenfall håller med om kommunens bedömning att 

transformatorstation inryms inom användningen industri och att placering bestäms i ett 

senare skede. 

Kommunen har noterat att befintlig markkabel ska förläggas i rör vid anläggande av ny 

gång- och cykelväg. Samråd kommer ske med ledningsägaren vid arbeten som kan 

påverka ledningen. 

U-områdena är markerade med prickmark och det är två meter på vardera sida. 

Elnätstationen finns som standard i bl.a. svart kulör som medges i kulörprogrammet. 

Hänvisningen till era rutiner har noterats. 

 

5. SLL Regionplane- och trafiknämnden 

Ingen erinran. 

 

6. E.ON 

Ingen erinran. 
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7. Svenska kraftnät 

Ingen erinran.  

 

8. Luftfartsverket  

Ingen erinran 

 

9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

(…) 

Dagvatten och miljökvalitetsnormer för ytvatten 
Märstaån har nedsatt status enligt miljökvalitetsnormen för ytvatten. Ån har problem 

som beror på övergödning, bristande morfologiskt tillstånd, arsenik och PFOS. 

Märstaån har därför ett åtgärdsprogram som syftar till att komma tillrätta med 

problemen. Risken för påverkan från näringsämnen bedöms minska eftersom 

transporter av fosfor beräknas minska. Beräkningarna av föroreningar i dagvattnet visar 

en viss ökning av tungmetallerna kadmium, krom och nickel. Ökade transporter av 

metaller till recipienten är inte bra för recipienten på sikt. Metallerna kadmium, krom 

och nickel är dock inte upptagna bland de föroreningar som omfattas av 

åtgärdsprogrammet för Märsta å. De beräknade halterna ligger dessutom under Sigtuna 

kommuns rekommenderade riktvärden för Märsta å. Med de dagvattenåtgärder som 

föreslagits så bedöms planförslaget Brista verksamhetsområde inte försvåra för Märsta å 

att nå god status. 

Buller 

Under samrådet om planförslaget Brista verksamhetsområde så begärde miljö- och 

hälsoskyddsnämnden att bullernivåer på plankartan skulle ändras och skärpas. De 

skärpta bullernivåerna har sedan justerats på plankartan. Den nya utformningen av 

planförslaget Brista verksamhetsområde bedöms klara bullerriktlinjer från 

Naturvårdsverket och Boverket. 

Natur 

Planförslaget innebär negativa konsekvenser för naturvärden som inte kommer kunna 

bevaras. De naturvärden som påverkas negativt ska kompenseras om och när 

planförslaget genomförs. Som exempel på kompensation så kan dammar utformas med 

flacka stränder och död ved flyttas nära dammar. För att utveckla naturvärden i 

Roserbergsbäcken så behöver bäcken få ett mer naturligt lopp och vattenflöde. Om 

åtgärdsförslagen för Rosersbergsbäcken genomförs så är bedömningen detta kan 

medföra en ökad biologisk mångfald i och runt bäcken. Under förutsättning att 

redovisade åtgärder för ökad mångfald genomförs så bedöms planförslaget Brista 

verksamhetsområde klara kraven i miljöbalken. 

Kommentar 

MHN har ingen erinran gällande dagvatten och miljökvalitetsnormer för ytvattnet. 

MHN har ingen erinran gällande buller. 

MHN har ingen erinran gällande natur. 
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10. Brandkåren Attunda 

Riskhänsyn 
Brandkåren Attunda har övergripande studerat riskbedömningen för aktuell detaljplan 

och planens hänsyn till riskerna. Brandkåren Attunda har följande att yttra:  

I samrådsredogörelsen redogör trafikverket att ett område inom 30 meter från järnvägen 

(räknat från spårmitt på närmsta befintliga eller planerade spår) ska vara bebyggelsefritt. 

I riskbedömningen (WSP, 2019-10-01) framgår det att byggnaderna kommer att 

placeras 30 meter från spårmitt. Det framgår inte tydligt om riskbedömningen tar 

hänsyn till det befintliga spåret eller eventuellt framtida spårmitt. 

Brandkåren Attunda anser att kommunen bör tydliggöra om 30 meter bebyggelsefritt 

gäller befintligt eller planerade spår. Om kommunen inte har beaktat framtida spår så 

bör riskbedömningen utgå från avstånden till framtida spår. 

Räddningstjänstens insats  

Yttrande nedan syftar till att säkerställa möjlighet till räddningsinsatser med 

tillfredsställande säkerhet.  

Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon  
Stadsbyggnadskontoret i Sigtuna kommun anger att åtkomst för räddningstjänstens 

fordon finns både från söder samt norr i området. Stadsbyggnadskontoret uppger även 

att de interna vägarna inte är fastställda och vid projektering av dessa vägar kommer 

räddningstjänstens synpunkter att inarbetas.  

Brandkåren Attunda har inga synpunkter på att Stadsbyggnadskontoret beaktar 

åtkomsten för räddningstjänsten vid projekteringen. Dock är det av stor vikt att 

stadsbyggnadskontoret rådfrågar Brandkåren Attunda vid kommande projektering av 

åtkomligheten, detta för att inte skjuta upp frågan till byggprocessen.  

Brandkåren Attunda gör bedömningen att åtkomligheten för räddningstjänstens fordon 

bör säkerställas i planen med att avståndet mellan uppställningsplatser och 

angreppsvägar får inte överstiga 50 meter.  

Brandkåren Attunda vill tipsa Stadsbyggnadskontoret om att snäva gaturum, 

kantstensparkeringar, trädplanteringar, etc. kan påverka åtkomligheten för 

räddningstjänstens fordon.  

Brandvattenförsörjning  

I VA-utredningen (WSP, 2018-02-07) redogörs att brandvattenförsörjningen med 

konventionellt system kommer att projekteras i senare skede när byggnadernas 

placering är kända. Dock framgår det inte hur brandvattenförsörjningen ska ske i övriga 

handlingar, som i planbeskrivningen.  

Brandkåren Attunda anser att stadsbyggnadskontoret under planprocessen bör 

säkerställa att brandvattenförsörjning finns i tillräcklig omfattning med att maximalt 

avstånd mellan brandpost och uppställningsplats inte överskrids. Kommunen behöver 

även se över förutsättningarna med att tillräckligt tryck och flöde kan åstadkommas för 

de planerade verksamheterna.  

Mer information finns i Brandkåren Attundas riktlinjer för brandvattenförsörjning. 

Kommentar 

Riskhänsyn 
Vid dialog med Trafikverket har det framkommit att planerna på ytterligare spår inte är 

fastställda och det är osäkert om de kommer genomföras. Trafikverket har inte heller 

nämnt detta i sitt yttrande. Kommunen kommer därför inte utgå från avståndet till 
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framtida spår. I Planbeskrivningen har det förtydligats att 30 meter bebyggelsefritt 

gäller från befintliga spår. Vi vill också förtydliga att riskavaståndet inte gäller interna 

spår inom verksamhetsområdet. Dessa har betydligt lägre hastigheter. 

Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon 
Bedömning av brandskydd ingår i en normal bygglovsprövning. 

Lämpligt avstånd mellan uppställningsplatser och angreppsvägar beror av 

verksamhetens art och bestäms vid projektering i samråd med brandskyddskompetens. 

Brandvattenförsörjning  

Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av brandvattenförsörjning 

under rubriken ”Vatten och Spillvatten”: 

”Dimensionen på den anslutande vattenledningen är begränsad och beroende på 

verksamhetens art kan kompletterande anslutning till norrvattnens huvudledning 

behövas för att säkerställa erforderlig volym för brandsläckning.” 

 

 

11. Försvarsmakten 

Försvarsmakten har ingen erinran mot rubricerad detaljplan, men vill framföra 

synpunkterna nedan. 

På sidan 10 i planbeskrivningen finns en rubrik ”Försvaret”. Försvarsmakten föreslår att 

denna rubrik ändras till ”Totalförsvarets militära del” och att texten uppdateras med stöd 

av förslagstexten nedan: 

Planområdet angränsar direkt till Rosersbergs övningsfält, vilket är ett utpekat område 

av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket 

miljöbalken. Av 3 kap 9 § miljöbalken följer att mark- och vattenområden som är av 

riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

Mer information om riksintressen för totalförsvarets militära del, de utpekade områdena 

och beskrivningar av dess värden finns att läsa i riksintressekatalogen på 

Försvarsmaktens hemsida: www.forsvarsmakten.se/riksintressen.  

Upplysningsvis vill Försvarsmakten framföra att den enskilt viktigaste målsättningen i 

försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den operativa förmågan i 

krigsförbanden och den samlade operativa förmågan i totalförsvaret. Försvarsmakten 

ska höja sin krigsduglighet och krigsförbanden ska vara bemannade, utrustade och 

samövade för att lösa sina uppgifter såväl i fredstid som vid höjd beredskap. 

Försvarsmaktens operativa förmåga bygger på att det finns samövade krigsförband och 

att det finns kunskap kring hur stridskrafterna ska användas på ett effektivt sätt. För att 

Försvarsmakten ska kunna öva och utbilda krigsförbanden är tillgång till 

ändamålsenliga övningsområden av stor betydelse. Som en del i denna pågående tillväxt 

så ser man bland annat över möjligheterna till ett utökat nyttjande av Rosersbergs 

övningsfält. Detta skulle innebära en ökad närvaro i området, med förband som övar i 

större omfattning utförande exempelvis skjutning med lös ammunition, 

grupperingsövningar, tunga transporter och fordonsutbildning. 

http://www.forsvarsmakten.se/riksintressen
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Kommentar 

Sigtuna kommun har tagit del av yttrandet och kommer korrigera val av rubrik till 

försvarsmaktens förslag. Rubrik ”Försvaret” kommer såldes heta ”Totalförsvarets 

militära del”. 

 

12. Polisen lokalpolisområde Sollentuna 

Ingen erinran. 

 

13. PostNord 

Allmän information, ingen erinran. 

 

14. Bygglovsenheten 

Jag har läst igenom planbestämmelserna för Bristaplanen och har några synpunkter. 

”Tak får ej utföras i reflekterande material. Plåt får endast användas efter särskilt 

medgivande” Medgivande, från vem då? 

”Åtgärder ska vidtas så att besvärande ljus från verksamheter begränsas mot bostäder.” 

Åtgärder? Vad för åtgärder? 

”Marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter större än 20cm. Stamdiameter 

ska mätas 1.3m över marknivå.” Det framgår inte vilka skäl som finns för att neka ett 

marklov för trädfällning i bestämmelsen. I praktiken innebär det att det bara blir en 

administrativ extrauppgift där alla som söker marklov får det. Om det finns specifika 

skyddsvärda träd så bör dessa markeras på plankartan och beläggas med förbud mot 

fällning, annars ta bort bestämmelsen. 

Kommentar 

Bestämmelsen avseende plåttak har ändrats till ”Taket får ej utföras i reflekterande 

material”. I Planbeskrivningen följer sedan en beskrivning av vad som avses med 

reflekterande material och varför dessa inte får användas: 

”Med hänsyn till Arlandas inflygningsområde får reflekterande takmaterial som ger 

upphov till solreflexer inte används. Med reflekterande material menas plåt, aluminium 

eller andra reflekterande material. Vid osäkerhet om ett material räknas som 

reflekterande kontaktas Swedavia för godkännande.” 

Bestämmelsen avseende besvärande ljus förtydligas: ”Besvärande ljus från 

verksamheten mot bostäder ska begränsas. Belysningsstolpar får vara högst 12m höga. 

Belysningsarmaturer monterade på fasader får sitta som mest 8m över anslutande 

marknivå. Belysningen ska vara riktad och begränsas till verksamhetsområdets 

utbredning.” Motivet till förtydligandet är att göra bestämmelsen lättare att följa upp 

och tydliggöra för såväl verksamhetsutövare som grannar.  

Planbestämmelsen har förtydligats med skäl för fällande av träd. Träd med en 

stamdiameter över 20 cm, mätt 1,3 m över marknivå, får endast fällas om de är 

skadade, sjuka eller på annat sätt  utgör en fara för allmänheten.  
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15. Swedavia Airport 

Ingen erinran.  

 

16. Statens fastighetsverk 

(…) 

Statens fastighetsverk anser att detaljplaners förslag till industribebyggelse kommer att 

dominera och ej harmoniera med det intilliggande jordbruks- och kulturlandskapet, samt 

vara väl synligt i det ålderdomliga kulturlandskapet som har sina rötter i rik och 

komplex järnåldersbygd. 

Verksamhetsområdet kommer att medföra en stor negativ påverkan på kulturmiljö och 

landskapsbild i aktuellt område.  

Statens fastighetsverk vidhåller sin ståndpunkt från 2012 att slottsvägen till Rosersberg 

slottsområde ska behålla sin karaktär av landsväg u framtiden och fungera som en 

skyddszon för Rosersbergs slott och Rosersbergs kungsgårds kulturhistoriska värden. 

Detta innebär att Statens fastighetsverk kommer att behålla ägandet av Slottsvägen samt 

områden på ömse sidor om vägen, väster om järnvägen, samt åkermark öster om 

Kriminalvårdens Storbodaanstalten.  

(…) 

Kommentar 

Den planerade bebyggelsen kommer inte vara synlig från Slottsvägen.  

Bebyggelsen kommer initialt att påverka landskapsbilden utanför planområdet till viss 

del, men påverkan kommer minska när planerad växtlighet är fullt etablerad. 

Planbeskrivningen har kompletterats med illustrationer och resonemang kring hur de 

avskärmningar som föreslås kommer se ut och fungera när träden vuxit upp. 

Bebyggelsen kommer vara som mest synlig från järnvägen och därför regleras dess 

gestaltning med en indelning av fasaderna som ger ökad variation. 

Planerna på ny planskild korsning av Slottsvägen vid järnvägen ingår i en egen vägplan 

och hör ej till detta ärende. 

 

17. SIVAB 

SIVAB har en synpunkt på handlingen sid 60, under rubriken 

Ansvarsfördelning/huvudmannaskap: 

Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB). Ett bolag helägt av Sigtuna kommun, 

blir huvudman för allmänna dagvattenanläggningar inom området. 

Ta bort ovanstående mening. Detta område kommer att ligga utanför 

verksamhetsområdet för VA. 

Kommentar 

Meningen har tagits bort i planbeskrivningen. 
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18. Stockholm Exergi  

Fjärrvärme/Fjärrkyla: Stockholm Exergi AB, PoD/Nät Anläggning får till remissens 

besvarande anföra följande: Inom planområdet finns befintliga fjärrvärme- ledningar. 

För att kunna planera ev. ledningsomläggningar och nya ledningsdragningar samt säkra 

befintlig drift med så få driftstörningar som möjligt är det bra med tidig information och 

samrådsmöten. Åtgärder i Stockholm Exergis distributionsanläggningar utförs av 

Stockholm Exergi och bekostas av byggherre enligt gällande avtal, viktigt att vi tecknar 

genomförandeavtal snarast möjligt. Fjärrvärme kan ev. erbjudas. Kontaktperson är Hans 

Jakobsson, tel. 0703 44 54 67 

Produktionsanläggningar: Bashar Waleed svarar på detta. Kontaktperson är Göran 

Blommé 

Fastighet: Stockholm Exergi äger fastigheten Norrsunda Brista 2:14 belägen norr om 

planområdet. Kilenkrysset har fört dialog under 2019 – 2020 med Stockholm Exergi 

och kommunen kring dragning av den nya tillfartsvägen. Som sakägare kan Stockholm 

Exergi notera och kommentera att i Planbeskrivning och i Trafikanalys har man 

hänvisat till en felaktig skiss av föreslagen vägsträckning. Den föreslagna 

vägsträckningen som parterna enades om ligger i huvudsak väster om Stockholm 

Exergis mark. Korrekt vägsträckning bör nyttjas som underlag till planen. 

Kontaktperson är Bashar Waleed, tel. 073-219 2649 

Beräknat trafikflöde vid fullt utbyggs anläggning är mkt stort. Viktigt att övrig 

verksamhet i området inte begränsas. Stockholm Exergi avråder från transporter med 

farligt gods. Vidare utredningar gällande kapacitet på Stockholm Exergis bro behöver 

ses över. Även dialog och avtalsförhandling gällande kostnadsfördelning behöver 

genomföras. Kontaktperson är Bashar Waleed, tel. 073-219 2649 

Affärsutveckling: Jag har inga synpunkter på denna remiss utan hänvisar till P/NV 

(Göran B) och Fastighet (Bashar W). Kontaktperson är Johan Alsparr 

Kommentar 

Informationen noteras. 

Skisserna i handlingarna togs fram innan vägdragningen fastställdes. Förändrad 

vägdragning påverkar inte trafikflödena på vägen eller på omkringliggande vägar. 

Därför kommer inte planbeskrivning och trafikanalys uppdateras med nya skisser.  

Inom planarbetet har två trafikalstringsberäkningar genomförts. Hur stort trafikflödet 

verkligen blir är beroende på vilken typ av verksamhet som etableras i området. 

Verksamhetsområdet är i första hand inriktat på godstransporter via järnväg då det är 

ett miljövänligare alternativ än att transportera gods med lastbil. I dagsläget finns inga 

planer på transporter med farligt gods.  

Kilenkrysset och Stockholm exergi kommer ingå avtal om vägen som är en 

gemensamhetsanläggning dem emellan. Eventuella gemensamma frågor om andelstal 

och kapacitet på vägen löses inom detta avtal. 

 

19. Arlanda Infrastructure AB (AIAB) 

(…) 

I planhandlingen redogörs endast i helt korta ordalag att Arlandabanan är riksintresse 

för kommunikation. I övrigt anges inte på vilket sätt Arlandabanan berörs. 
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AIAB har inom ramen för samrådet framhållit att redan i samband med antagandet av 

järnvägsplanen för överlämningsbangården var frågan om överlämningsbangårdens 

påverkan på kapaciteten på Arlandabanan eller dess garanterade trafik på det s k 

fyrspåret mycket central. 

I sin överlämnings PM avseende järnvägsplanen redogjorde Trafikverket för att det 

avtal som finns om Arlandabanan garanterar flygpendeltrafiken tillgång till tåglägen och 

att detta innebär att flygpendeltrafiken alltid kommer att prioriteras framför 

godstrafiken. Vidare redogör Trafikverket för att man kommer att vidta succesiva 

kapacitetshöjande åtgärder längs fyrspåret och Ostkustbanan om det visar sig att 

konflikter kommer att uppstå. 

Mot bakgrund av dessa garantier avseende såväl vad gäller de avtalade tåglägena på 

Arlandabanan som kapacitetshöjande åtgärder så var AIAB:s inställning att den 

framtida trafiken på överlämningsbangården inte kommer att inverka negativt på 

Arlandabanan. 

AIAB vidåller att detta måste säkerställas i planarbetet. Lämpligen med en redogörelse 

även för Arlandabanans riksintresse och att detta inte får påverkas negativt genom 

planen och dess bebyggelse. I planbeskrivningen anges att ett bevakningsuppdrag, följt 

av ett genomförandeavtal ska tecknas mellan exploatören och Trafikverket.  

AIAB förutsätter att det i detta genomförandeavtal säkerställs att Arlandabanans 

intressen inte träds för när. 

Kommentar 

Detaljplanen reglerar inte rätten till utfart på Ostkustbanan. Tillgången till tåglägen 

regleras av Trafikverket som har ett avtal med Arlandabanan. Till detaljplanen finns en 

kapacitetsanalys som redovisar att ett fåtal tåg kan trafikera planområdet och att dessa 

endast kommer kunna ske under tider då de inte konkurrerar med persontrafiken på 

sträckan.  

Genomförandeavtalet reglerar inte tillgång till tåglägen utan endast påverkan på 

Ostkustbanan under byggtiden. Då planområdet inte ligger i anslutning till 

Arlandabanan så bör det inte påverka Arlandabanans intressen förutom vid eventuell 

omledning av trafiken under byggtiden. 

Planbeskrivningen uppdateras med information om att tåglägen fördelas årsvis och att 

detaljplanen inte ger rätt till utfart utan bara möjliggör detta.   

 

20. Fortifikationsverket 

(…) 

Ingen erinran. 

 

21.  Skogsstyrelsen  

Ingen erinran. 
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22. LRF Mälardalen och kommungrupp Sigtuna kommun 

LRF’s kommungrupp i Sigtuna kommun har fått information om att Sigtuna kommun 

förbereder detaljplanen som syftar till att möjliggöra industri- och lagerverksamhet med 

möjlighet till järnvägsanslutning till Ostkustbanan. Området planeras för att rymma en 

eller flera olika slags verksamheter i anslutning till Brista verksamhetsområde. Förslaget 

inbegriper exploatering av fastigheterna Norrsunda-Krogsta 16:3 m.f.l och omfattar ca 

30 hektar god åkermark som idag ägs och utarrenderas av Kilenkrysset för 

jordbruksproduktion. 

LRF’s kommungrupp i Sigtuna kommun tillsammans med LRF Mälardalen vill lämna 

synpunkter som bör beaktas innan man överväger att exploatera mer värdefull åkermark 

i kommunen.  Vi hävdar att kommunen regelmässigt försöker runda miljöbalken 

rörande jordbruksmark. I detaljplan efter detaljplan sägs att det är så lite jordbruksmark 

som ska exploateras så det gör inget. Samtidigt vill man inte lyfta blicken och se 

helheten. Exploatören i denna detaljplan har redan byggt bort möjligheten för 

kommande generationer att odla mat på 100-150 hektar i Rosersberg men det vill man 

inte ta med i beslutsunderlaget.  

Den planerade verksamheten kan ej anses vara så samhällsviktig att produktiv 

jordbruksmark måste tas i anspråk. Det finns möjligheter till andra lösningar för ökad 

dylik bebyggelse i Sigtuna kommun. 

Hänsyn till produktionsmark i framtidens biobaserade samhälle 

I alltfler sammanhang som berör framtiden och dess möjligheter kommer nu 

framtidspaningar som visar att de gröna näringarna och landsbygden i Sverige kommer 

att få ökad betydelse i ett livsmedels- och energiförsörjningsperspektiv. En lokalt ökad 

produktion av livsmedel och bioenergi bidrar till att binda kol och mindre 

koldioxidutsläpp.  LRF menar att följande sakförhållanden tvingar fram en ökad 

livsmedels/biomassaproduktion i Sverige och Världen:  

Världens och Sveriges befolkning ökar starkt till år 2050 

Möjligheterna att importera livsmedel minskar i framtiden till år 2050 

Övergång sker till förnybara energikällor och biobaserade material   

Sverige kommer med en sådan utveckling att behöva producera betydligt mer biomassa 

inom skogs- och jordbruk men behöver också öka vår livsmedelsproduktion som idag 

nått nivån ”all-time low” vad gäller vår nationella självförsörjningsgrad som gått från ca 

85-90% under 1990-tal till att idag enbart stå för ca 50%. Om möjligheten att importera 

livsmedel gradvis minskar pga en ökande världsbefolkning och ett allt varmare klimat 

vaknar insikten om att vi i Sverige behöver producera mer mat och mer biobaserad 

energi och produkter.  

Med denna bakgrund har Sveriges riksdag tagit beslut om en nationell 

livsmedelsstrategi samtidigt som en nationell skogsstrategi är under utveckling. Syftet 

är givetvis att öka volym och värde av Sveriges produktion av mat, energi, och 

biobaserade produkter när den billiga fossila oljan successivt tar slut – fasas ut på grund 

av sinande tillgångar. Här medverkar också miljöhänsyn om mindre CO2 utsläpp som 

driver på en utveckling mot mer förnybar energi. Oavsett det framtida samhälle vi lever 

i år 2050 så förutspår de flesta framtidsscenarios att efterfrågan på livsmedel och 

biomassa kommer att öka rejält både i ett globalt och regionalt perspektiv.  

Sverige har i en internationell jämförelse relativt goda förutsättningar att möta en 

omställning mot ett mer biobaserat och högteknologiskt samhälle. Denna utveckling 

kommer dock inte att ske av sig självt den bygger på att det finns långsiktiga spelregler 
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för att enskilda markägare-företagare förmår att förvalta och öka jord- och skogsbrukets 

produktion samtidigt som natur- och miljöhänsyn respekteras.  Det bygger också på att 

teknik används som är mer marksnål och prioriterar de gröna näringarnas 

produktionsförutsättningar. Detta är nödvändigt för att underlätta övergången till ett 

biobaserat samhälle.   

LRF’s kommungrupp i Sigtuna kommun och LRF Mälardalen är helt emot att 

bebygga god åkermark med hänsyn till den livsmedelsstrategi som Sveriges 

riksdag antagit år 2017 som innebär att Sverige ska öka sin självförsörjningsgrad 

av livsmedel 

LRF uppmanar Sigtuna kommun att följa Jönköping kommuns exempel och 

förbjuda all byggnation på jordbruksmark för allt annat än extremt 

samhällsviktig verksamhet 

Vi föreslår att denna typ av bebyggelse i Sigtuna kommun inriktar sig emot annan 

icke produktiv mark. 

Kommentar 

I miljökonsekvensbeskrivningen har en analys utförts gällande möjligheterna att ta 

aktuell jordbruksmark i anspråk för de verksamheter som anges i detaljplanen. 

Analysen har utförts efter det ställningstaganden som Länsstyrelsen i Stockholms län 

har gjort avseende exploatering av brukningsvärd jordbruksmark. Analysen visar att 

det är rimligt att befintlig jordbruksmark inom det aktuella planområdet kan tas i 

anspråk för den planerade verksamheten, bland annat då exploateringen bedöms ha ett 

väsentligt samhällsintresse enligt definitionen i prop. 1985/86:3, s. 53 

En analys har utförts gällande alternativ lokalisering. Analysen visar att 

lokaliseringsalternativen inom kommunens gränser är begränsade då ett stort antal 

områden utgörs av jordbruksmark med höga natur- och kulturvärden. Inga andra 

lokaliseringsalternativ har identifierats som kan uppfylla syfte och krav med projektet. 

Om inte syftet med projektet kan uppnås, är det inte heller ett alternativ, enligt 

miljöbalkens definition.  

 

23. Krogsta vägsamfällighetsförening 

Föreslagna storslagna utbyggnadsplaner som föreslås i planförslaget innebär en enorm 

påverkan och negativa konsekvenser för boende i Norrsunda Krogsta. Yttrande med 

synpunkter på dessa aspekter kan förväntas från fastighetsägare och boende i andra 

skrivelser. I detta yttrande innefattar bara synpunkter som berör vår vägsamfällighet, 

Norrsunda k:a – Krogsta – Rosersberg vägsamfällighet. 

Nu liggande planförslag anges på plankartan att gång och cykelbro anlägges vid 

korsningen mellan vår väg och järnvägen. Rimligen måste planfri korsning innefatta det 

spårområde som ligger utanför detta planförslag. 
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I text i samrådshandlingarna står att ingen bro planeras inom planområdet. 

Med den kraftiga exploateringen med avskärmning av mark som blir följden av 

utbyggnaden anser vi att exploatören och kommunen skall utföra planskild korsning i 

enlighet med det förslag som ligger. 

I annat ärende har Trafikverket med kommunens goda minne stängt av Slottsvägens 

korsning med järnvägen. Tunnel planeras i korsningen och beräknas vara klar 2022. 

Man avser att stänga Krogstavägen efter det att Slottsvägens korsning är klar. Vi menar 

att planskild korsning på Krogstavägen skall färdigställas i tidigt skede av planens 

genomförande. 

Om planen ändå genomföres i liggande förslag innebär det att ”vår” väg stängs för 

biltrafik. Vi har tidigare påpekat att i så fall splittras vägsamfälligheten och måste 

rimligen ombildas. Kostnader för ombildning skall tas av den part som beslutar eller 

påtvingar avstängningen, kommunen är genom planläggningen del av detta. 

I planen anges att all fordonstrafik till planområdet skall angöras norrifrån. Detta måste 

gälla under hela byggtiden med borttransport av avverkad skog och allt schaktarbete. 

Ett undantag som nämns i beskrivningen är att räddningstjänsten skall ha möjlighet till 

angöring söderifrån vilket vi accepterar. 

Inom Krogstaområdet på gränsen till planområdet är företaget KGR etablerat. Här och i 

annat sammanhang har man från kommunen hänvisat att deras transporter skall ske 

norrut över planområdet. Från vägsamfälligheten har vi ingen erinran mot att så kan ske. 

Vi vill naturligtvis dock inte hindra KGR att även kunna kör via vår väg. KGR är 

genom sin fastighetsägare medlem i samfälligheten. Företaget är dessutom vår 

huvudentreprenör för väghållning och vad vi erfar har man åtaganden i Rosersbergs I-

område och i slottsområdet. Det är orimligt att skulle få omväg via Brista för att komma 

till sina kunder. 

Med möjlighet för räddningstjänst och KGR att köra från två håll så finns det risk för 

oönskad ”smittrafik” vilket kan behöva stävjas. 

Området bör utformas så att personal med bil naturligt angör området norrifrån och inte 

genom placering av t.ex. parkering lockas att smita in via Krogsta. Personal som 

kommer gående eller cyklande på Krogstavägen t.ex. från Rosersbergs station 

accepterar vi. 

Kommentar 

Detaljplanen möjliggör för genomförandet av en gång- och cykelbro i det fall 

plankorsningen stängs.  

 

I dagsläget är det osäkert när och om en eventuell stängning av plankorsningen 

kommer att ske i Krogsta. Även frågan om hur trafikanter ska kunna korsa järnvägen 

vid Slottsvägen är ännu inte bestämd. I det fall vägsamfälligheten behöver omprövas till 

exempel p.g.a. att Trafikverket stänger plankorsningen så är det Trafikverket som står 

för de kostnaderna. Detta regleras i lag (1995:1649) om byggande av järnväg 2 kap 

20§ samt anläggningslagen (1973:1149) 29§ 3st. 

 

KGR kommer att få rättighet att köra norrut vilket regleras av exploateringsavtalet. 

kommunen känner till att KGR gärna vill behålla möjligheten till utfart i söder och har 

en kontinuerlig dialog med företaget.  

 

För att förhindra smittrafik genom området är det möjligt att sätta en vägbom på vägen. 
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24. Privatperson 1 (910254) 

När ni stänger järnvägsövergången vid Krogsta så måste ni bygga en planfri övergång 

för gående/cykel. Vi är många från Rosersberg som promenerar runt Krogsta, fortsätter 

förbi kyrkan, ner till Fysingen och åter till samhället. 

Kommentar 

I dagsläget är det osäkert när och om en eventuell stängning av plankorsningen 

kommer att ske i Krogsta. Trafikverket har rådighet över frågan. Detaljplanen 

möjliggör för genomförandet av en gång- och cykelbro i det fall plankorsningen stängs.  

 

25. Privatperson 2 (912419) 

Planförslaget innebär ökat buller för oss boende i Krogsta, dels under byggtiden, men 

även sedan då vi kommer få ett spår till, med ökat buller som följd. Sen undrar jag 

varför ni alltid skickar ut Detaljplanen på sommaren, när det gäller oss här i Krogsta, 

när många är på semester. Jag vill därför att ni förlänger remisstiden med 2 månader till 

den 30 Oktober 2020. 

Kommentar 

Planförslaget är utformat i enlighet med Naturvårdsverkets riktvärden gällande 

industribuller vid bostäder. En bullerutredning för genomförandet har, efter 

utställningen, tagits fram. Utredningen bedömningsgrund är efter Naturvårdverkets 

riktvärden för buller från byggplatser. I utredningen framgår bland annat att för 

samtliga moment beräknas nivåer under riktvärdena dagtid (vardagar) och för 

anläggningsarbete under övrig tid krävs att tystare maskiner används. (Structor, Brista 

industriområde – Byggbuller, 2020-11-19) 

Utställningstiden var förlängd enligt kommunens rutiner. Vi räknar bort hela juli när vi 

har utställning under semesterperioden. Utställningstiden är 3 veckor enligt lag. Med 

juli borträknat var den totala utställningstiden cirka 5 veckor med tanke på 

detaljplanens omfattning. Vi förlängde även utställningstiden ytterligare, till den 13 

september. Anledningen var att vi hade länkat fel på vår hemsida vilket innebar att det 

var svårare att hitta planhandlingarna. Utställningstiden förlängdes ungefär lika 

många dagar som det var fellänkat på hemsidan.  

 

26. Privatperson 3 (910320) 

Har också noterat att alternativa platser har studerats. Med de kriterier som anges så 

finns det förmodligen bara en plats i hela landet som denna typ av verksamhet kan 

bedrivas. De alternativa placeringarna känns som ett spel för galleriet. Att man skulle 

lägga ett industriområde i Kniphagen som är ett av alternativen, där Sigtuna kommun 

samtidigt planerar för ett stort bostadsområde känns inte seriöst. Ett par frågor man bör 

ställa i sammanhanget är: 

Kan ett ytterligare värmeverk etableras i kommunen som kan hantera överskottsvärme? 

Kan tågrelaterad verksamhet etableras på annan plats i kommunen, exempelvis vid 

Arlanda som kommer få fler spår? 
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Att det skulle etableras nytt värmeverk känns inte så troligt, däremot finns det möjlighet 

att etablera tågverksamhet på annan plats är min uppfattning, gärna i en annan kommun 

då antalet arbetstillfällen är extremt lågt med tanke den mark som kommer tas i anspråk. 

Nu är kriterierna utformade för att passa KilenKryssets och Train Alliance (som är 

delägare av marken, se pressmeddelande från mars) verksamhet med stora byggnader 

och depåer. Sigtuna kommun har tidigare informerat om att området inte lämpar sig för 

tågdepå men nu när Train Alliance återigen är med på tåget efter en markinvestering på 

hundratalsmiljoner samt det nära samarbete Sigtuna kommun har med KilenKrysset och 

Train Alliance är jag tämligen övertygad att en tågdepå kommer att etableras i området. 

Det jag har lärt mig under dessa år är att det är intäkterna på markförsäljning som styr 

utvecklingen i åtminstone i Krogsta och Rosersberg. Hur många tror ni vill att det ska 

byggas femvåningshus i Rosersberg? Tror sakkunniga på kommunen inte heller tycker 

det är bra, men återigen handlar det att ”kräma ut” så mycket pengar som möjligt för 

marken, inte skapa ett långsiktigt bra samhälle som är hållbart över tid. Att etablera 

stora industribyggnader i Krogsta enligt dagens förslag kommer inte göra Sigtuna 

kommun mer attraktiv för de som bor i kommunen eller de som eventuellt skulle kunna 

tänka sig att flytta till Västra Rosersberg. 

Med ca 7500 nya invånare i Västra Rosersberg enligt liggande planer tycker jag att 

”Krogstamarken” ska användas något som gagnar de boende i området. Visst det finns 

buller, men fritidsaktiviteter kan exempelvis utövas, se Arlandastadgolf som adderar 

positiva värden till kommunen. Därutöver blir entréerna till Märsta och Rosersberg 

betydligt trevligare vilket inte ska underskattas (är dock svårare att räkna på rent 

ekonomiskt). 

Jag vill också passa på att lyfta en fråga om denna skylt som finns på stora områden runt 

Rosersberg. 

 

Vill vi att våra barn ska vara i dessa områden leka? Om svaret är nej så är den mark som 

snart finns kvar väster Rosersberg den mark som finns runt Rosersberg slott. 

Som ni säkert har förstått är jag inte positiv till den storskaliga utvecklingen av 

Rosersberg och Krogsta. Jag är rädd för att priset för det som genomförs blir högt för 

kommande generationer som kommer bo i Rosersberg. 

Kommentar 

Det finns flera anledningar till varför kommunen har valt att pröva möjligheten att 

detaljplanelägga det spåranslutna verksamhetsområdet i Brista. Brista är en av få 

lokaliseringar i anslutning till spåret med lägre natur- och kulturvärden. Närheten till 

Rosersbergs verksamhetsområde samt områdets avskärmande topografi och vegetation 

är andra anledningar. Att anlägga spåransluten verksamhet vid Arlanda är försvårat på 

grund av riksintresset för Arlandabanan där A-train äger rätten att trafikera spåren.  

Det är flera aspekter som styr utvecklingen i Brista och Rosersberg. Under 

dialogarbetet för Västra Rosersberg har flera Rosersbergare efterfrågat mer service i 

orten. Mer service kräver ett ökat befolkningsunderlag och därför har kommunen 

bedömt att det är lämpligt att bygga femvåningshus kring stationen i Rosersberg.  
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Det militära övningsområdet och föreslagen exploateringen medför mark som inte är 

lämplig eller tillgängliga för barn. Inom aktuell detaljplan möjliggörs ett naturstråk 

som gör det möjlig för människor att röra sig genom området och det stärker även 

kopplingar till omgivande naturområden. Inom bostadsprojektet för västra Rosersberg 

bevaras natur, flera parker möjliggörs och kopplingar stärks till omgivande 

grönstruktur.  

 

27. Privatperson 4 (909327) 

Jag har nu tagit del av samrådshandlingen angående tågdepå i fastigheten Norrsunda-

krogsta. 

Den är helt i överensstämmelse med de möjligheter jag såg, att förverkliga det här 

förslaget utifrån redan gjorda investeringar i området. Men jag trodde att denna 

möjlighet hade förvunnit eftersom ett annat dök upp, Odensalaförslaget. Detta var i sig 

inte osannolikt eftersom vi har ett framlagt förslag på fyrspår från länsgränsen i norr och 

anknytningen till banan från Arlanda mot Uppsala. Förslaget är dessutom förankrat i 

den nationella infrastrukturplanen 2018-2019. Till detta har vi också ett förslag om 

triangelspår vid angivna punkt. Vad som också är intressant är ombyggnaden av Märsta 

bangårdsområde enligt nämnda plan. Sedan föreligger en utredning från trafikverket 

angående fyrspår mot arlanda från skiljeväxeln vid kommunfränen Väsby/Sigtuna. Med 

de här projekten tillsammans med ett nytt centrum vid Sätunatorg samt breddning av 

arbetsmarknaden i kommunen ser jag hoppfullt på framtiden ur bebyggelsepunkt i det 

korta perspektivet relativt sett och utvecklande av arbetstillfällen  i det längre. 

Kommentar 

Förslaget möjliggör inte längre för tågdepå, utan spåransluten verksamhet. 

 

28. Privatperson 5-25 (916335) 

Den 28/8-2020 samlades boende i byn Norrsunda-Krogsta till ett möte för att diskutera 

de nya förutsättningar för boende i byn som tvingas fram av kommunens önskan att 

omvandla vår lantliga miljö och lantbruken till tung industri med tillhörande 

infrastrukturförändringar. Ett liknande möte sammankallades för exakt nio år sedan i 

syfte att ta upp det då aktuella planförslaget. 

Vi Krogstabor hade senare, under 2014 hade ett stort antal bymöten (i samverkan med 

Rosersbergs Villastadsförening) samt möten och rundvandringar med politiska 

företrädare. Under dessa rundvandringar framkom att de (styrande i kommunen) tyckte 

att området var väldigt fint. Därutöver hölls ett stormöte inför en fullsatt matsal i 

Råbergsskolan där tydligt framgick att Sigtuna kommuns planer på att etablera ett 

industriområde i Krogsta inte accepteras, av varken Krogstabor och Rosersbergare. 

I samband med den oberoende jämförelseanalys som Sigtuna kommun genomförde 

2014 framgår KS-protokoll, se nedan att man ska beakta lokala opinioner. Vi utgår från 
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att vi boende i Krogsta och Rosersberg omfattas. 

 

Vi medverkade också i ett möte med exploatören men de hade svårt att ta till sig det vi 

framförde. 

I Samrådsredogörelsen har Länsstyrelsen en hel del bra synpunkter varav dessa två: 

• Produktiv jordbruksmark tas i anspråk. Länsstyrelsen skriver följande: ”Den åkermark 

som kommunen planerar att ta i anspråk för exploatering är mark med näst högst 

produktionsvärde i länet enligt åkermarksgraderingen. Enligt det ställningstagande om 

brukningsvärd jordbruksmark, som Länsstyrelsen fattade beslut om 2017-01-02, så bör 

exploatering särskilt undvikas på jordbruksmark som är klass 3-5 i 

åkermarksgraderingen. Se vidare domar från Mark- och miljödomstolen vid Nacka 

tingsrätt respektive Mark- och miljööverdomstolen (MMD P 1436-17, samt MÖD P 

1188-17).” 

• Bevarandemark tas i anspråk. Detta har vi bybor påtalat från 2011 och något som vi 

inte accepterar. Den verksamhet som planeras motiverar inte att så värdefull mark tas i 

anspråk. När det gäller tågdepå har kommunen i samrådsredogörelsen svarat: ”Det är 

riktigt att kommunen beslutade att inte bygga en tågdepå och detta förtydligas i 

planbeskrivningen. Både områdets utbredning och typ av verksamhet har dock ändrats 

markant sedan förslaget 2014 och förslaget möjliggör numera inte en tågdepå av den 

typ som redovisades då.” 

I detaljplanen står skrivet: ”Området är inte lämpat för depåverksamhet för persontåg 

eller andra tåganslutna verksamheter med många tågrörelser under rusningstid, då 

belastningen på Ostkustbanan är hög. Verksamheter med lager och logistik har 

betydligt färre fordonsrörelser per dygn och dessa kan styras till tider då beläggningen 

på Ostkustbanan är lägre. Spårburen verksamhet är en miljövänlig lösning av 

transportbehovet varför industriområdet medger verksamheter med spåranslutning.” 

Hur ska detta tolkas? Man kan bygga en mindre depå med andra ord? 

Det gläder oss mycket att det förslag som nu är aktuellt har tagit många av våra 

synpunkter från detta möte i beaktande. 

Det nu aktuella mötet resulterade bl.a. i nedanstående skrift som presenterar våra 

gemensamma synpunkter på Sigtuna kommuns detaljplan för Brista verksamhetsområde 

(enkelt illustrerat med det gula fältet på bilden ovan). Här refereras även bl.a. till den 

MKB som ligger till grund för detaljplanen. De dokument vi studerat är omfattande och 

i många fall skrivna i ett väldigt vagt ordalag varför även vår skrift måste bli något 

ostrukturerad. 

Synpunkterna redovisas på följande sett:  
• Allmänt  

• Synpunkter på detaljplanen.  

• Övriga kommentarer  

• Namnunderskrifter  
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Allmänt  

Vi som bor i Krogsta uppskattar det lantliga läget med utsikt över ängar och den vackra 

upplandsnaturen. I byn lever fortfarande en stämning av sammanhållning och trivsel 

och trygghet genomsyrad av harmoni. Innevånarna uppskattar och drar nytta av naturen 

för skogspromenader, skidturer, ridning och annat som medverkar till välmående i 

kropp och själ. Dessa fina resurser uppskattas även av de boende i Rosersbergs villastad 

och ryttarna från Viggeby. Livet i Sigtuna kommun är bra. 

Under 60-talet byggdes Arlanda lufthamn och därefter har fler bostäder byggts i byns 

närhet liksom tillhörande infrastruktur såsom motorväg och järnvägslinjer. Resultatet 

har blivit att vi fått Sveriges transportnav som granne. Flygbullret som framförallt 

orsakas av flygplan som startat från bana 19R har minskat i styrka men ökat i frekvens. 

I och med att SAS, som är den största aktören på Arlanda, bytt ut Boeing 737 till Airbus 

320 med de nya motorerna har bullernivån minskat drastiskt. Tågtrafiken kommer då att 

vara bullerbov nummer ett.  

Vi som bor i byn Krogsta har åsikten att vårt lidande av flygtrafiken under riksintresset 

Arlandas första 50 år i drift ska kompenseras med att vi nu ska slippa nya störande 

verksamheter såsom den järnvägsrelaterade tunga industri runt oss som denna detaljplan 

tillåter. Landskapsbilden kommer enligt de presenterade planerna också att förändras 

med hundratals meter långa och 10 våningar höga fula lagerbyggnader, parkerade 

fordon och skyltar. 

Förutom exploateringen av Brista verksamhetsområde påverkas byn av:  

 Det nya spåret med tillhörande växelskarvar för acceleration och inbromsning av 

godståg till/från Rosersbergs nya gigantiska industriområde söder om samhället. 

Skarvarna gör att samtliga tåg nu bullrar betydligt mer än innan och de bullriga 

godstågen har ökat drastiskt i antal, inte minst nattetid. En utbyggnad av 

järnvägsrelaterad verksamhet norr om oss, med framförallt nattetida trafik, gör 

denna situation ohållbar.  

 Stängningen av järnvägsövergången vid Slottsvägen som har gjort att biltrafiken 

genom byn ökat drastiskt. De externa bilisterna har parkeringen vid stationen 

och industriområdet som mål och kör ofta på tok för fort vilket orsakar frekventa 

incidenter med oss krogstabor. Vidare har den kraftigt ökade trafiken förstört 

vägen vilket ökat vägföreningens kostnader avsevärt.  

 Det projekterade industriområdet Östra Rosersberg.  

 Det stora planerade bostadsområdet i Södra Krogsta / Västra Rosersberg.  

 En rädsla att det planerade verksamhetsområdet inom en nära framtid kommer 

att tillåtas omringa eller sluka vår by.  

 

Med största säkerhet går det i en nära framtid över huvud taget inte att bo kvar i Krogsta 

med familj och barn beroende på den ökade stress som buller och trafik medför. Värdet 

på våra fastigheter har redan idag minskat tack vare dessa planer vilket förstör 

fastighetsägarnas ekonomiska situation om de inte kompenseras. Oron och ovissheten 

inför detta förstör redan idag många fastighetsägares nattsömn med negativa fysiska och 

sociala konsekvenser.  

Vi ställer oss även frågande till Sigtuna kommuns intentioner att möjliggöra att ett 

område som detta ska tillåtas byggas på ett sådant olämpligt läge i vår fina kommun. 

Kommunens intäkter i form av kommunalskatt är minimala liksom övriga vinster då få 

arbetstillfällen och synergieffekter skapas av en sådan verksamhet som nu avses.  
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I ett KS protokoll från 2011 framgår att beslutet som då togs att bevilja Kilen Krysset 

och Train Alliance´ exploatering av området norr om Krogsta var giltigt i 5 år. Är det 

förnyat?  

De synpunkter vi har hänvisar även till den MKB som beställts av uppdragsgivaren. I 

den finns upprepade ”bedömningar” som vi anser vara ogrundade och därför bestrider. 

Dessa delar har invävts i nedanstående kapitel. 

Synpunkter på kapitel Syfte och Huvuddrag  

Texten är mycket vag. Vår ståndpunkt i detta läge är att man redan nu ska tänka om och 

lägga denna verksamhet i ett område som inte förstör ett vackert och kulturrikt landskap 

eller påverkar så många människor negativt. Området måste kunna integreras i redan 

befintliga industriområden eller kanske i skogsområden där få människor bor och rör sig 

och där skog eller redan befintlig verksamhetsbebyggelse hjälper till att dölja 

verksamheten och dämpa bullret. I kapitel 5 i MKB: Hela kapitlet är ett spel för galleriet 

och de ingångskrav som tagits upp är ytterst tveksamma. Enligt KS protokoll ska andra 

plaster norr om Märsta utredas men med kravbilden i MKB finns inget annat alternativ i 

hela Sverige vilket måste vara fel.  

Samtidigt kan man ha åsikter om tågens framtid. Detta område byggs för framtiden och 

då måste man se framåt. Tåg utvecklades under 1800-talet som ett fantastiskt nytt sätt 

att transportera människor och olika typer av annan last. Senare upptäcktes att 

vägbunden motoriserad transport innebar överlägsen flexibilitet och effektivitet. 

Utvecklingen av tågen stoppades därmed upp varför vi idag ser alltför slående likheter, 

förutom elektrifieringen, mellan dagens lok och vagnar med de som användes på 1800 

talet. Ineffektiviteten i tågtrafiken är mycket beroende på att man underlåtit sig att 

investera i krafttillförsel, bättre signalsystem, spår som inte är så känsliga för löv och 

vinterförhållanden samt parallellspår som förhindrar förseningar. Den stora mängden 

olyckor med människor och djur är ett annat problem. Tåg måste fortfarande fungera till 

dess att de miljövänliga alternativen till dagens motorer som används vid vägtransport 

fått genomslag. Då Brista verksamhetsområde är en satsning för framtiden är ändamålet 

felaktigt. Sigtuna kommuns bidrag genom den elektrifierade vägen norr om Skoby är ett 

sådant initiativ med framtiden i fokus.  

Under avsnittet Miljökvalitetsnormer (MKN) står: ”De planerade stickspåren skapar 

förutsättningar för att samordna transporter på järnväg, vilket innebar att en del tunga 

lastbilstransporter tas bort från vägarna. Detta leder till att minska belastningen på 

vägarna samt att det ger miljövinster då tåg generar mindre utsläpp än lastbilar, vilket 

bedöms som positivt för miljömålen.” Synpunkter: Redan idag finns eldrivna lastbilar 

och bussar för lokal trafik och även för regional trafik. Lastbilar för fjärrtrafik finns 

redan men laddstationsnätet är inte utbyggt. Frågan är dock mer komplex. Hur 

produceras t ex den el som tågen drivs med? Utvecklingen av eldrivna fordon går f n 

mycket snabbt, varför grundförutsättningarna för främjandet av klimatmålen snabbt kan 

komma att förändras.  

Under kapitlet UTGÅNGSPUNKTER OCH GENOMFÖRANDE AV 

MILJÖBEDÖMNING – Process (s12) står: ”Kommunen har tagit beslut om att 

området inte är lämpligt för tågdepåverksamhet.” Synpunkt: Den uppgiften borde vara 

medtagen under den här punkten.  

Under avsnittet STUDERADE ALTERNATIV - RIMLIGA ALTERNATIV - 

Alternativ lokalisering av verksamhetsområdet (s22-26): ”För att uppnå syftet med 

detaljplanen finns ett antal kriterier avseende lokaliseringen av planområdet, man anser 
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måste uppfyllas. Detta för att möjliggöra för den markanvändning som detaljplanen 

avses säkerställa. Kriterierna utgörs av följande, utan inbördes rangordning: 

1. Möjligheter att ansluta planområdet till Ostkustbanan  

2. Samverkan med värmeverket (möjligheter att överskottsvärme från serverhallen 

skall kunna nyttjas av värmeverket)  

3. Storlek på fastigheter för att kunna inrymma den planerade verksamheten.” 

Synpunkter: De 3 kriterierna man anger är inget annat än en avsiktsförklaring över hur 

man vill utnyttja planområdet. Kriterie 1 att ha möjlighet att ansluta till Ostkustbanan 

var ett krav när man avsåg att placera tågdepåer till planområdet och trots att kommunen 

har tagit beslut om att området är olämpligt för tågdepåändamål, driver planerna ändå i 

riktning mot någon form av lokaler för tågunderhåll. Kriterie 2 är ett krav för att 

”kunna” leverera energi till kraftvärmeverket från en datorhallverksamhet inom 

planområdet. På annan plats i MKB anger man samma krav, men för att kunna ta emot 

energi till verksamhet på planområdet. Kriterie 3 är krav exploatören har för att ha 

utrymme för att bl a kunna bygga tågverkstad på området, dvs en sorts tågdepå, resp 

datahallar. Observera att kommunen tidigare meddelat att planområdet är olämpligt för 

tågdepåändamål. De 4 områden exploatören pekar på i Brista-områdets närhet är 

medvetet valda trots att de uppenbart inte uppfyller de uppsatta kriterierna och därför 

kan förkastas. Det passar exploatören/ernas syften. Eftersom fjärrvärmeledningar kan 

dras avsevärda sträckor för att ansluta till en mottagare eller leverantör av energi, borde 

inte den fysiska placeringen vara avgörande. Som ett exempel kan nämnas att 

kartongbruket Frövifors levererar värme till fjärrvämenät på mer än 2 mils avstånd. 

Lägen för att kunna ansluta till Ostkustbanan i betydligt mindre känsliga områden än 

Brista, borde kunna anordnas på åtskilliga platser utefter eller i närheten av 

Ostkustbanan. Platser på avsevärt mindre känsliga ställen, med avsevärt lägre störningar 

på omgivningen, men ändå i attraktiva lägen för den typen av verksamhet. Vi motsätter 

oss en etablering av den här typen av verksamhet i Brista-Krogsta området!  

Tillfartsvägarna och järnvägsövergången tas upp här nedan. 

Synpunkter på kapitel Miljöbedömning  

I kommunens nu gällande Översiktsplan 2014 finner man ”de åtta 

utvecklingsstrategierna”. Nummer 5 av dessa poängterar utvecklandet av landsbygden 

och motverka spridd bebyggelse. Denna riktlinje överensstämmer med våra synpunkter 

men tillgodoses inte i detaljplanen.  

I mitten av sida fyra påstår man att Krogsta by inte bedöms påverkas i någon större 

omfattning. Detta är helt fel. Redan idag har bullret från järnvägen ökat på grund av 

ökad trafik, av framförallt skramliga godståg samt de skarvar i rälsen som skapades i 

och med monteringen av en växel. Detta buller kommer att öka ytterligare i och med 

etableringen av ett nytt spår och ökad trafik framförallt nattetid då passagerartrafiken på 

rälsen är låg.  

Vår by har under 50 år fått lida kraftigt av riksintresset Arlanda. Nu har äntligen 

flygplanen blivit någorlunda tysta så varför ska vi nu få en ny ohållbar bullersituation?  

I MKB Granskningshandling 2019-11-18 under avsnittet Förutsättningar (s3) står: ”att 

Krogsta by består av ett 15-tal fastigheter och i närheten av Krogsta by finns även 

gården Krogstaborg, flera bostäder vid Sannero och lite längre västerut bostäder vid 

Hagen och Nedre Kvarnboda.” Synpunkter: Krogsta är en sk randby, dvs byggnaderna 

ligger utefter en byväg eller liknande. Textförfattaren har räknat till ett 15-tal fastigheter 

och inte räknat in Krogstaborg, Sannero m fl fastigheter. Som vi ser det ingår också de 
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fastigheterna i Krogsta by. Totalt går det att räkna till 28 fastigheter från Krogsta gård 

till Örnsbacken, Hagen och Nedre Kvarnboda och norr om Slottsvägen. Det är nära en 

fördubbling av antalet fastigheter som påverkas av planen.  

I mitten av sida 5 medger man att ett antal fastigheter i byn kommer att utsättas för 

buller som överskrider riktvärdet 40 dBA. De bullerdämpande åtgärder som infördes i 

fastigheterna i samband med etableringen av, den ovan beskrivna, växeln har varit helt 

värdelösa och det finns ingen anledning att tro att de åtgärder som nämns flyktigt i 

texten kommer att vara annorlunda. Detta är inte acceptabelt.  

I andra stycket på sidan 6 gör man en summering att man bedömer att 

detaljplaneförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan. Detta är således fel. 

Att som granne ha ett tungt industrialiserat verksamhetsområde skiljer sig drastiskt från 

det nuvarande jordbruket och kommer inte bara att påverka miljön utan även få sociala 

och ekonomiska konsekvenser. Priserna på fastigheterna kommer att sjunka rejält 

beroende på placering och kommande väganslutningar. Att anlägga ett tungt 

industriområde kommer innebära att attraktionskraften minskar för Krogsta och även 

befintliga Rosersbergs villastad och det projekterade Västra Rosersberg. 

På sid 45 i MKB: ”Krogsta gårds bebyggelsemiljö, som bedöms vara ett uttryck för 

riksintresset, kommer att bevaras. Däremot kommer en del av landskapets åkermark, 

som tills stor del utdikades och omdanades på 1800‐talet att försvinna, bebyggas och 

/eller exploateras med ett spårområde. Vidare kommer det naturliga impedimentet norr 

om byn som i historisk tid utgjord utmark och/eller betesmark att sprängas bort och 

utraderas.” Hemskt! 

Sid 45 i MKB fortsätter: ”Den agrara markanvändningen inom planområdet har en 

mycket lång kontinuitet, och pekas ut i riksintressebeskrivningen för Skålhamravägen. 

De nya verksamheterna som avses uppföras inom detaljplaneområdet går i linje med, 

och ansluter till stambanans berättelse, samt hur Krogsta by flyttades till den plats där 

den ligger idag. Även om denna berättelse om stambanan inte förkommer i 

riksintressebeskrivningen, är det en del av platsens historia (uppmärksammat som ett 

kommunalt utpekat område). Detta gör att planområdet inte bara kännetecknas av dess 

agrara historia, utan även av dess industriella utveckling. Inom planområdet har 

järnvägens framdragande starkt påverkat landskapet. Detta genom att samband har 

skurits av, gårdar rivits och flyttats samt att åkermark har splittrats upp och lagts under 

räls.” Märklig slutsats! Ett sätta att vinkla innehållet! 

Sid 46 i MKB: ”Detaljplanen bedöms främst påverka närområdet. Påverkan på 

riksintresset Skålhamravägens värden bedöms vara begränsade, och intrånget bedöms 

vara lokalt och litet i relation till riksintresset som helhet. Planområdets odlingsmark 

och vattendrag ligger geografiskt placerade i ett perifert läge inom riksintresset.” Hur 

har man kommit fram till det? Vem bedömer? Varför ska mark som ingår i Riksintresse 

tas i anspråk? Varför har vi då ett Riksintresse? Länsstyrelsen har följande yttrande: 
”Länsstyrelsen konstaterar, trots att det inte är formellt utpekat, att landskapsstråket bär på 

kulturhistoriska värden, inte minst för att det har en stark kulturhistorisk koppling till 

Krogsta. Denna avläsbarhet kommer att försvinna vid ett genomförande av planförslaget 

med stor skada på lokala kulturhistoriska värden.” 

Sid 89 i MKB: ”I den mån jordbruksmark ändå kan behöva exploateras ska det endast 

ske i undantagsfall och för att främja väsentliga samhällsintressen.” Om det nu finns en 

lag/direktiv borde det framgå vad väsentliga samhällsintressen är (knappast en 

lagerlokal eller serverhall).  

Sid 111 i MKB: ”Sammanfattningsvis bedöms planförslagets genomförande för några 

aspekter medföra negativa konsekvenser, främst ur det lokala perspektivet. 
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Skadeförebyggande åtgärder, försiktighetsåtgärder och en noggrann anpassning och 

estetisk utformning av anläggningarna och dess skyddsområden är således av största 

vikt för att minska den negativa påverkan. Genom att skyddsåtgärder uppförs, och vissa 

av dem fastslås och säkerställs på plankartan bedöms många av de negativa 

konsekvenserna minimeras eller helt elimineras. Bedömningen görs att 

detaljplaneförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan”. Uppdragsgivaren 

måste vara väldigt nöjd med utfallet, att ödelägga 40 hektar eller 80 fotbollsplaner blir 

snudd på till det bättre….!  

Sid 90 i MKB: 6.12.2 Referensalternativets miljöpåverkan  

I nollalternativet fortsätter dagens markanvändning. Om åkermarken i fortsättningen 

kommer att brukas är något osäkert. Varför är det osäkert?  

Sid 84 i MKB: Byggnaders ventilation bör vara avstängningsbar för att minska 

konsekvenserna vid långvariga utsläpp av exempelvis giftiga gaser. Vad betyder ”bör”?  

Sid 107 i MKB: Under byggtiden kan störningar i form av buller, och vibrationer uppstå 

för närboende. Risk kan även finnas för läckage av olika ämnen. Men genom noggrann 

planering av arbetets utförande minimeras störningarna. Miljöprogram och 

kontrollrutiner bör upprättas och godkännas av kommunen. Vad betyder ”bör”? Vem 

kommer stå för kostnaderna för att utföra kontrollrutinerna? 

Det är upprörande att man bedömer att detaljplanen övergripande skulle vara förenlig 

med miljöbalkens kapitel 3, 4 och 5. Enligt miljöbalken kap 3 §4 är jord och skogsbruk 

av nationell betydelse. Jordbruksmarken i planområdet är klassat som den näst högsta 

klassen av produktiv åkermark och får enligt Miljöbalken endast tas i anspråk för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Det kan 

knappast vara ett väsentligt samhällsintresse att gå privata aktörer till mötes för de 

föreslagna verksamheterna på en högproduktiv åkermark av näst högsta klass inom ett 

kulturhistorisk viktigt område, när verksamheterna mycket väl skulle kunna förläggas 

till annan betydligt mindre känslig mark, vilken inte inte heller skulle påverka boende 

och traditionella verksamheter i området.  

I Tabellen Figur 1 anges Måttliga miljökonsekvenser av planförslaget för 

Landskapsbild, Kulturmiljö och Naturmiljö, samt Obetydliga/Inga konsekvenser för 

Rekreation och friluftsliv, Buller, Risker, Klimat, Hushållning med naturresurser. Det 

här är direkt vilseledande.  

1: Landskapsbilden blir ju totalt förändrad/förstörd i området, då i princip hela ytan 

kommer att bebyggas med enorma byggnader, hårdgjorda ytor och järnvägsspår. 

Området runt den omlagda och ändrade Rosersbergsbäcken förändrar inte det då 

byggnader till 10 våningars höjd flankerar bäckområdet, dessutom på en marknivå 

betydligt högre än där bäcken ska ringla fram!  

2: Kulturmiljön blir ju fullständigt utplånad i planområdet. Det innebär extrema 

konsekvenser för Kulturmiljön i planområdet.  

3: Naturmiljön blir ju utraderad när området blir helt fyllt med massiva enorma 

byggnader, hårdgjorda ytor och järnvägsspår.  

1-3 innebär ju mycket stora för att inte säga totalt negativa konsekvenser. 

Synpunkter på kapitel Plandata  

Här beskriver man att området begränsas söderut av Krogsta gård. Där ligger också en 

del av riksintresset Skålhamravägen. Att man nu har valt att begränsa området som 

planerat bedömer vi som positivt men vi är samtidigt väldigt oroliga över att detta 
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senare kommer att ändras enligt det röda fältet på titelbilden. Om Train Alliance, 

Kilenkrysset eller vilken annan aktör som nu kommer att investera miljardtals kronor i 

området begär en expandering runt eller över vår by är vi rädda för att vi inte har 

mycket att sätta emot. Vi i Krogsta vill redan i detta skede veta om ambitionen finns att 

i framtiden lösa in fastigheter i byn. En precisering skulle få en lugnande effekt för oss 

boende i närområdet då vi får en chans att planera våra liv.  

Sid 77 i MKB: Planområdet ligger ca 70 meter från närmaste bostad. Totalt finns ca 25 

st bostäder kring detaljplaneområdet. Vi ser att avståndet är ca 40 meter enligt 

plankartan.  

På flera ställen i detaljplanehandlingarna inkl kompletterande utredningar stämmer inte 

gränserna för detaljplaneområdet för de redovisade figurerna över planområdet. Det 

medför att det finns en osäkerhet om vad som gäller i de olika handlingarna. Alla 

underlag och handlingar som tillhör detaljplaneförslaget, ska väl vara samstämda. Vi 

begär att det här rättas till. För följande ställen har vi funnit att redovisningen inte 

överensstämmer med plangränserna. Finns det ytterligare uppgifter förutom gränserna, 

som inte stämmer i de redovisade fallen nedan?  

Brista verksamhetsområde. Plan och genomförandebeskrivningen daterad 2020-06-11: 

Sidan 17, 20 och 28.  

Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Brista verksamhetsområde.. daterad 2019-

11-18: Sidan 10, 28, 40, 41, 44, 50 och 53  

PM Brista, Krogsta gård och Riksintresse för kulturmiljövård. Uppdatering dat 2015-

04-28: Sidan 9  

Kulturmiljöutredning Uppdaterad 2015-04-28: Kartbild på framsidan  

Dagvattenutredning. Detaljplan för Brista verksamhetsområde daterad 2019-11-14: 

Sidan 7, 8, 20, 22, 23,48 och 66  

VA-utredning Detaljplan för Brista verksamhetsområde daterad 2018-02-07: 

Framsidan, Sidan 5, 7 och 12  

Kompletterande Naturinventering daterad 2019-05-15: Sidan 6  

Brista Kilenkrysset. PM landskapsgestaltning 2019-09-25: Sidan 6 och 8 

Synpunkter på kapitel Detaljplaneområdet  

I mitten av sida 12 påpekar man att detaljplanen har påverkats av våra tidigare 

synpunkter. Detta är mycket positivt!  

Synpunkter på kapitel Förutsättningar och Förändringar  

Längst ner på sidan 13 beskriver man det skyddsområde som sträcker sig längs 

områdets södra gräns. Detta skydd är kraftigt beroende av träd där några gamla utnyttjas 

och där nya ska planteras. Vi är mycket skeptiska då de återkommande kraftiga 

stormarna fäller sådana isolerade träd som plockepinn och att nyplantering av barrträd 

är ineffektiv i ett tidsperspektiv. 

Snabbare växande lövträd dämpar bara buller då de bär löv. 

På sidan 17 nämns fågelsituationen. Mötet tvivlade på den fågel/djur-inventering som 

gjorts. FÅGELINVENTERING daterad 2018-06-25: Kapitel/avsnitt Fältinventering: 

”Den använda metoden för fältinventeringen anges vara Linjetaxering utefter 2 linjer i 

nord-sydlig riktning. Den genomfördes under 2 timmar mellan kl 05 och 07 den 29 maj 

2018. Den kontaktade lokala ornitologen Anders kände inte till området och trodde inte 
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att någon ornitolog brukade besöka detta område. Ett revir för sånglärka har noterats i 

områdets södra del, på gränsen till detaljplaneområdet.” Synpunkter: Vi har per telefon 

kontaktat Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på Birdlife Sverige (Sveriges 

Ornitologiska Förening) avseende vilket förväntat resultat man kan få av en sådan 

linjetaxering. En linjetaxeringen som utförs vid ett tillfälle ger en uppfattning om 

förekommande arter och antal vid det tillfället, men det finns en uppenbar risk för 

betydande mörkertal, både vad gäller antal och arter. Vissa arter kan av olika anledning 

vara mycket svåra att att upptäcka. Vid den tid som fältinventeringen gjordes är det 

exempelvis troligt att flera arter låg på ägg och därmed undvek att röja sig. För att en 

seriös fältinventering av fåglar ska kunna bedömas trovärdig och åtminstone komma i 

närheten av att uppfylla miljöbalkens kunskapskrav, krävs att man upprepar 

linjetaxeringen vid flera tillfällen. Då ökar sannolikheten att man på ett fullgott sätt 

täcker in de arter som är väsentliga för bedömningen av om huruvida den tänkta 

exploateringen påverkar naturmiljön på ett sätt som kan utlösa artskyddsförordningens 

förbudsregler. Här är den utförd endast en gång, den 29 maj 2018 mellan c:a kl 05 – 07. 

Det kan givetvis ge en inblick i vilka arter och antal man kan förvänta sig, men är alltför 

bristfällig för att utgöra grund till beslut om omvandling av jordbrukslandskap till 

industrilandskap. 

Idag är mycket stor andel av jordbrukslandskapet nyttjat så att det inverkar menligt på 

artförekomsten. Fåglarna har oftast bara dikesområden, övergångszoner och åkerholmar 

att tillgå. Därför är det småskaliga jordbruket extra viktigt för många arter, däribland 

sånglärkan.  

Vi anser att det är tveksamt även ur den här aspekten att hårdexploatera det avsedda 

planområdet.  

På åkermarken direkt söder om detaljplaneområdet har också flera revir med häckande 

sånglärkor observerats under många år. Fåglarna är känsliga för störningar, vilket vi sett 

exempel på under våren och sommaren 2020 då arbete i ett stråk över åkermarken söder 

om planområdet för en ny kabel för elförsörjning, medförde att sånglärkan försvann från 

området. De ingrepp man avser att utsätta planområdet för skulle störa fågellivet inom 

hela området betydligt mer och under kanske mer än 10 år! 

Synpunkter på kapitel Rekreation 

I fjärde stycket på sidan 20 beskriver man det befintliga promenadstråk som kommer att 

förändras i och med omläggningen av Rosersbergsbäcken. Att ha ambitionen att 

människor ska vilja använda detta område på sin fritid, såsom idag, är absurt. 

Synpunkter på kapitel Geoteknik och geohydrologi  

Längst ner på sid 22 beskrivs de enorma massor som ska sprängas och transporteras 

bort. Detta kommer under flera år att påverka Krogsta by med omnejd kraftigt med 

vibrationer, buller och förfulning.  

Synpunkter på kapitel Nytt verksamhetsområde  

Längst ner på sidan 29 erkänner man ökningen av tågrörelser nattetid vilket vi alltså 

motsätter oss.  

På sidan 30 visar man vad som kan komma att byggas på området. Vi motsätter oss 

kraftigt storleken på dessa byggnader både horisontellt och vertikalt eftersom de helt 

kommer att dominera och förfula landskapsbilden. 10 våningar höga hus stör 

landskapsbilden onödigt mycket.  
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Synpunkter på kapitel Gestaltning  

Ishallen i Märsta är en plåtbyggnad som getts olika färger i ett dekorativt syfte. Denna 

detaljplan verkar anspela på samma tema och vi kan med förfäran tänka oss resultatet. 

Det är svårt att kräva förbättringar av sådant som redan byggts. Detsamma gäller den 

lagerbyggnad som under 2020 byggts vid rondellen från Rosersbergs-avfarten mitt i 

blickfånget för alla bilister som avser besöka Rosersberg.  

Skalan och gestaltningen är helt väsensskild mot de byggnader som ingår i det agrara 

och kulturhistoriska landskapet i omgivningen.  

Det här området byggs nu och kommer att stå i många år framöver. Vi skulle önska oss 

andra material i delar av fasaderna såsom trä och tegel för att bättre smälta in i 

landskapsbilden. Varför kan vi inte låta uppföra ett område som kommer att vara 

banbrytande och en positiv förebild? 

Synpunkter på kapitel Landskapsbild  

På sidan 38 och framåt visar man hur de nya byggnaderna kommer att smälta in i 

landskapet. Även om ambitionen att få det att bli bra är berömvärd så har man inte 

lyckats övertyga oss. Hela det gigantiskt dominerande området kommer att förfula 

Märsta och Rosersberg till en oacceptabel grad.  

Entréerna till Märsta och Rosersberg måste göras vackra. Fula industriområden måste 

döljas för att inte förstöra det vackra landskapet. Vidare måste förbipasserande på väg 

och järnväg presenteras en fin bild av vår kommun.  

De företag som kommer att etablera sig på området vill ha skyltlägen. Om vi inte sätter 

en begränsning på detta kommer Krogsta få samma utseende som Rosersbergs södra 

industriområde.  

Synpunkter på kapitel Gatunät  

Att trafiken till och från området ska ske norrut är bra för oss. I MKB sid 94 står dock 

”bör”. Detta måste klargöras! 

På sid 42 beskriver planen att området också ska kunna nås från Krogsta av 

räddningsfordon. Förhoppningsvis blir inte det så ofta (höga hastigheter genom byn 

med sirener). Det vi däremot är bekymrade över är att det kan uppkomma annan trafik 

längs denna väg. Detta måste förhindras.  

Den nuvarande järnvägsövergången vid Krogsta gård vill man stänga av säkerhetsskäl. 

Detta bryter upp den gamla vägen västerut från kyrkan och försvårar för verksamheterna 

i byn att röra sig. Tung trafik från och till entreprenadföretaget KGR måste köra genom 

byn om inte den nya vägen för utryckningsfordon genom industriområdet möjliggör 

detta. OM vår övergång stängs MÅSTE den nya överfarten vid Slottsvägen vara i bruk 

innan.  

Det gör det också omöjligt för gång-, cykel-trafikanter och hästar att röra sig längs 

invanda vägar.  

Sid 99 i MKB: För de transporter som måste ske via Rosersbergsvägen i samband med 

förstärkningsarbetena direkt öster om Krogsta gård ska noggrant planeras och endast 

utföras under ordinarie arbetstid. En noggrann studie ska upprättas och förmedlas till de 

boende före uppstart av arbeten. Vad är detta? Ska de använda byvägen? 
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Synpunkter på kapitel Gång och cykeltrafik 

Om den nuvarande järnvägsövergången vid Krogsta gård måste stängas behövs en 

övergång för gång och cykeltrafik enligt alla tidigare resonemang.  

Den befintliga övergången används idag flitigt och gör det möjligt för gång-, cykel-

trafikanter och hästar att röra sig längs invanda vägar. Dessa rörelser håller Krogsta 

levande, stimulerar hälsan och motverkar kriminalitet. Bilderna ovan visar gångbron vid 

Rålambshovsparken som exempel men hästarna på Viggeby gård måste tillfrågas om 

deras preferenser innan verkställande ;). 

Synpunkter på kapitel Buller  

I andra stycket på sidan 54 föreslås att separata bullerutredningar tas fram inför varje 

bygglov. Detta måste styras av en grundläggande standard som är modern och som tar 

människors hälsa i beaktande. Här måste man till exempel beakta vindens inverkan på 

bullerspridningen samt möjligheten att installera en bullermätare som direkt varnar för 

när bullergränsen överträds så att källan effektivt kan tas bort.  

Längre ner i punktlistan tas maximala ljudnivåer upp. Där nämns undantag nattetid vid 

”enstaka tillfällen”. Detta räcker för att man ska vakna och är inte acceptabelt. De 

boende i Rosersbergs villastad irriterar sig mycket på backsignalerna från lastbilarna. 

Detta måste adresseras här så att det inte blir ett problem. 

Längst ned på sidan nämns bullerskärmar. Våra erfarenheter är att sådana inte fungerar 

och vi önskar ett förtydligande. Sid 79 i MKB: Lokala skärmar vid uteplatser eller 

tomtgräns där det ger en dämpning med avseende på topografin. Lokala skärmar nära 

bostaden ger bättre effekt än en skärm vid verksamhetsområdesgränsen. Hur kommer 

dessa att kunna gestaltas? Vem ska stå för underhållet av dessa?  

Överst på sidan 56 nämns spårnära skärmar. Ett effektivt skydd mot bullret från tågens 

hjul när de passerar skarvarna i rälsen är ett krav.  

Samma krav som ovan ska gälla under byggtiden. Ett bergkrossverk i eller i närheten av 

planområdet (vilket är troligt att det kommer att finnas under byggtiden), kommer att 

höras långt från källan. Som exempel kan nämnas att ett sådant krossverk vid en 

bergtäkt mer än 5 km från en bostadsbebyggelse och med skog mellan 

krossverksplatsen och bostadsbebyggelsen, fortfarande hörs i bostadsbebyggelsen, om 

än som bakgrundsljud. Här kommer verket att vara betydligt närmare och med mindre 

skydd av t ex skog mot bebyggelsen, är risken överhängande att den kommer att vara 

svårt störande. Byggtiden anges också kunna vara ända upp till 10 år. Vi kan inte annat 

än att starkt motsätta oss en sådan situation.  

Synpunkter på kapitel Belysning  

Kommentarer till texten på sidan 56: Ljuset från starka och högt belägna strålkastare 

måste skärmas så att inte ljuset läcker ut ur området. Ljuset måste även begränsas uppåt 

så att låga moln inte lyses upp och indirekt belyser grannskapet.  

Vi antar att belysningen är till för att belysa områden människor och maskiner/fordon 

rör sig/vistas i och behöver därför rimligen inte placeras högre än för vägbelysning i 

stadsmiljö dvs 6-7 m höjd och definitivt inte placeras så högt, som under takfoten på 19 

- 29 m höga byggnader!  

Vi begär att det i beskrivningen införs att höga belysningsmaster SKALL undvikas och 

belysningarna i området skall vara avskärmade så att de endast lyser nedåt.  

Ljus skall avskärmas mot bostäder och mot Krogsta by liksom mot Norrsunda.  
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Det lär dröja mycket länge innan planterade träd (1,5 - 2 m vid planteringstillfället 

enligt uppgifter i handlingarna) når en sådan höjd att de rimligt döljer de höga 

byggnadsfasaderna (troligen mellan 30 - 50 år eller mer innan barrträd är tillräckligt 

höga). För merparten av lövträden når de troligen inte den höjden överhuvudtaget. Det 

är också viktigt att man väljer arter som är naturliga i området. Snabbväxande träd typ 

poppel känns inte som arter som hör hemma i landskapsbilden. 

Övriga kommentarer  

Då man läser igenom planprogrammet är det svårt att hitta positiva effekter för boende i 

Krogsta och Rosersberg. Här följer några ytterligare kommentarer:  

 En nyetablering ska vara positiv för kommunen. Skatteintäkterna från företag 

tillfaller staten. Kommunen får intäkter från hitflyttade människor i form av 

kommunalskatt. I detta fall är det få anställda per yta som tas i anspråk och 

lönenivåerna är inte de högsta. Hur mycket verksamheterna gagnar kommunens 

övriga företag är oklart. Det finns bättre alternativ för kommunen.  

 Åkermark tas i anspråk vilket strider mot kommunens och EU:s regler.  

 Det av Rosersbergarna uppskattade friluftsområdet går till stor del förlorat. 

Hundratals människor utnyttjar dagligen detta regelbundet och det bidrar starkt 

till fysisk och mental hälsa.  

 Svåra geotekniska förutsättningarna i området. Långvarigt och störande bygge.  

 Förfulning av landskapet, såsom det planeras nu, för resande genom kommunen 

sänker attraktionen att flytta hit och därigenom värdet på våra fastigheter.  

 Boende i Krogsta (knappt 100 personer) kommer att beröras avsevärt. Tidigare 

har kommunens etableringar av tunga verksamhetsområden endast påverkat ett 

fåtal, nu bryts den sunda strategin.  

 Mer trafik kommer att genereras under dygnets alla timmar (24/7) i 

Rosersberg/Krogsta (gäller både tåg- och vägtrafik). Störande av nattsömn 

skapar stress och såväl psykiska som fysiska problem för alla boende i bl.a. 

Krogsta (100 personer) och Södra Krogsta/ Västra Rosersberg (planerat för 

1000-tals personer på sikt).  

 Få arbetstillfällen/kvm. Minimal positiv effekt för oss i Krogsta av behov av 

bostäder.  

 Bygg och Trafiknämnden ansåg 2014 att området var olämpligt som tågdepå.  

 Attraktionskraften att flytta till Krogsta och Rosersberg minskar kraftigt.  

 Försäljningsvärdet minskar på fastigheterna i Krogsta varför lån måste lösas. 

Den personliga ekonomin kommer därför att drastiskt försämras för boende i 

Krogsta. Kompensation krävs.  

 Miljön för barn i Krogsta kommer att förändras med mer trafik och spårbunden 

verksamhet i närområdet.  

 Närheten till landsbygden som många förknippar med Rosersberg kommer gå 

förlorad. Ett förortslandskap skapas. De livsverk som fastigheterna för de flesta 

känns som kastas bort.  

 Kommunen håller på att skapa ett industriområde från Upplands Väsby till 

Märsta centrum där Rosersbergs omringas av industriområden.  
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Byggnationer som bidrar till förbättrad ekonomi är uppskattade men de ska utföras på 

ett sådant sätt att den av människor och djur upplevda miljön inte påverkas onödigt 

negativt. Det gör den i detta fall beroende på att så många bor och vistas i närheten. Få 

länder har så mycket lämpligt utrymme att tillgå för tung industri som Sverige. Den 

behöver inte placeras i Krogsta.  

Ska Krogstas mark bidra till Sveriges ekonomi på annat sätt än jordbruk och ett trevligt 

boende vill vi i byn hellre se att detta sker genom etablering av företag som kan dra 

nytta av den harmoni som våra vackra omgivningar kan erbjuda. Varför inte Krogsta 

kreativitetscenter med forskning och utbildning i hållbarhetens och en lovande framtids 

tecken? Mindre byggnader i samklang med befintlig bebyggelse vore mycket önskvärd.  

För en framtida dialog hoppas vi få tillfälle att bjuda in er ansvariga från Sigtuna 

kommun till vår fina by.  

Kommentar 

Beslut i KS-protokoll KS/2014:333  
Detaljplaneprocessen innebär en avvägning mellan flera motstående intressen, varav 

den lokala opinionen är ett intresse. Av miljökonsekvensbeskrivningen och 

planbeskrivningen framgår kriterierna för verksamheten som detaljplanen ska pröva 

och avvägningen av olika intressen. Inga andra lokaliseringsalternativ har identifierats 

som kan uppfylla syfte och krav med projektet. Den minskade utbredningen av 

verksamhetsområdet med ett begränsat antal tågspår i områdets södra del är ett av 

flera exempel på hur den lokala opinionens intressen har vägts in och därmed påverkat 

projektet. 

Länsstyrelsens synpunkter 
I miljökonsekvensbeskrivningen har en analys utförts gällande möjligheterna att ta 

aktuell jordbruksmark i anspråk för de verksamheter som anges i detaljplanen. 

Analysen har utförts efter det ställningstaganden som Länsstyrelsen i Stockholms län 

har gjort avseende exploatering av brukningsvärd jordbruksmark. Analysen visar att 

det är rimligt att befintlig jordbruksmark inom det aktuella planområdet kan tas i 

anspråk för den planerade verksamheten, bland annat då exploateringen bedöms ha ett 

väsentligt samhällsintresse enligt definitionen i prop. 1985/86:3, s. 53 

Skillnad tågdepå och tågansluten industriverksamhet 
Den tågdepå för persontåg som planerades inom området tidigare hade betydligt fler 

tågrörelser än den verksamhet som nu planeras. Planbeskrivningen har förtydligats 

med en beskrivning av denna skillnad. Utöver den ändrade bestämmelsen på plankartan 

så begränsas också antalet tågrörelser av antalet tillgängliga tåglägen på 

Ostkustbanan.  

Rädsla för att verksamheten slukar byn. 
Expropriering eller inlösning av mark för etablering av verksamheter är mycket 

ovanligt. Krogsta by har ett starkt skydd mot exploatering då den omfattas av 

Riksintresse för kulturmiljövård. Dessutom har kommunen planmonopol. 

Inte möjligt att bo kvar på grund av flera faktorer 

Kommunen arbetar tillsammans med Trafikverket för att bullersituationen i Krogsta by 

fortsatt ska klar Naturvårdsverkets riktlinjer som har människors hälsa och 

välbefinnande i beaktande. 

Kompensation av minskat fastighetsvärde 
När kommunen tar fram en detaljplan ska kommunen bland annat pröva lämpligheten i 
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planläggningen och väga olika parters intressen när detaljplanen utformas. 

Detaljplanen ska bland annat utformas så att betydande olägenhet inte uppkommer, 

PBL 2:9. Lagen ger inte stöd för att ersätta eventuella marknadsvärdesminskningar 

p.g.a. detaljplanens genomförande. 

Olämpligt läge 
Synpunkten har noterats. Se tidigare svar om avvägning mellan flera intressen. 

KS-protokoll 2011 
Beslutet förnyades av kommunstyrelsen 2019-10-14. 

Ogrundade bedömningar i MKBn 
Enligt 15 § miljöbedömningsförordningen. Ska verksamhetsutövaren se till att 

miljökonsekvensbeskrivningen tas fram med den sakkunskap som krävs. Den konsult 

som har upprättat MKB:n uppfyller sakkunskapskravet, och den metod som har använts 

för bedömningen av effekter och konsekvenser är beprövad i andra projekt och följer 

lagstiftningen. Metoden beskrivs utförligt i MKB:n. 

Synpunkter på kapitel Syfte och huvuddrag 
Kommunen anser att det av syftet framgår att avvägning skett mellan olika intressen 

och vilka frågor som ska prioriteras. För mer information om hur detaljplanens syfte 

ska uppfyllas behöver man läsa under respektive rubrik. 

Synpunkter kapitel 5 MKB 
En analys har utförts gällande alternativ lokalisering. Analysen visar att 

lokaliseringsalternativen inom kommunens gränser är begränsade då ett stort antal 

områden utgörs av jordbruksmark med höga natur- och kulturvärden. Inga andra 

lokaliseringsalternativ har identifierats som kan uppfylla syfte och krav med projektet. 

Om inte syftet med projektet kan uppnås, är det inte heller ett alternativ, enligt 

miljöbalkens definition. MKB:n har kompletterats med ytterligare information om val 

av lokalisering samt val av kriterier för verksamheten.  

Eldrivna fordon 
Tåg använder mindre energi per transporterat gods och är alltså ett miljövänligt 

alternativ även vid omläggning till elbilar. 

Synpunkt kapitel utgångspunkter och genomförande av miljöbedömning 
Underlag som rör tågdepå anses inte tillför något till den nuvarande 

detaljplaneprövningen som prövar spårbunden industri. Informationen som ni 

efterfrågar framgår av planbeskrivningen på sidan 12 där tidigare kommunala beslut 

omnämns. Där framgår det att en analys av alternativa lokaliseringar för tågdepå har 

tagits fram samt att detaljplanen fått en ny inriktning efter samråd. 

Bakgrundsinformationen är tillräcklig och möjliggör för allmänheten att begära ut 

handlingarna från kommunen om man är intresserad.  

Synpunkter på avsnittet studerade alternativ-rimliga alternativ 
Kommunens inriktning vid en exploatering är att lokaliseringen ska ske i anslutning till 

befintliga försörjningssystem, för att utnyttja befintlig infrastruktur så långt som 

möjligt. Kommunen bedömer att det är realistiskt med en samverkan mellan 

exploateringen och värmeverket. 

Synpunkter på val av plats 
Det finns flera anledningar till varför kommunen har valt att pröva möjligheten att 

detaljplanelägga det spåranslutna verksamhetsområdet i Brista och inte på annan plats 

i kommunen. Brista är en av få lokaliseringar i anslutning till spåret med lägre natur- 

och kulturvärden. Närheten till Rosersbergs verksamhetsområde och landskapsbilden 

är andra anledningar. 
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Synpunkter ÖP 
Förslaget är i enlighet med kommunens översiktsplan då området är utpekat som 

utvecklingsområde för verksamheter. 

Oroliga för buller från växlar 
Om nya spår och växlar byggs i anslutning till bostadshusen kommer bullerplank 

behöva sättas upp. På plankartan finns bestämmelser om vilka bullernivåer som ska 

innehållas från det nya verksamhetsområdet.   

Definition Krogsta by 
Avgränsningen av Krogsta by utgår från riksintressebeskrivningen, kommunens 

kulturmiljöprogram, samt den kulturutredning som har upprättats inom ramen för 

projektet. 

Tidigare bullerdämpande åtgärder som utförts för växlar 
Kontakta Trafikverket för synpunkter på deras anläggning och de bulleråtgärder som 

gjorts. Upprättade av bullerutredningar med föreslagna bulleråtgärder utgår från 

Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller. Riktlinjerna har människors hälsa och 

välbefinnande i beaktande. Bulleråtgärder specificeras efter vad som ger mest effekt, 

vilket tydliggörs under projekteringen.  

Ingen betydande miljöpåverkan 
Kommunen har upprättat en behovsbedömning (dnr Btn 2011/0226-214:ö), och 

resultatet av denna visar att projektet bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

Beslutet medför att en miljöbedömning ska genomföras, och att en MKB ska upprättas. 

Kommunen har genomfört miljöbedömning samt upprättat MKB för projektet.  

Minskad attraktionskraft i området 
För att befintliga bostäder ska påverkas så lite som möjligt av verksamhetsområdet 

görs flera åtgärder så som buffertzoner av terräng och vegetation mellan 

verksamhetsområdet och bebyggelsen. I planprogrammet för västra Rosersberg har en 

avvägning mellan natur- och kulturvärden, nya verksamheter och nya bostäder gjorts 

med syfte att bibehålla och stärka områdets attraktionskraft.  

Kulturmiljöutredning 
Kulturmiljöutredningarna har tagits fram av sakkunniga kulturmiljöexperter. Av 

kulturmiljöutredningarna framgår planförslagets konsekvenser på riksintresset. 

Påverkan bedöms vara begränsad då odlingsmark och vattendrag ligger geografiskt 

placerade i ett perifert läge inom riksintresset. Riksintresse är inte att likställa med ett 

”områdesskydd”. Vid detaljplaneprövningen prövas påverkan på riksintresset. I detta 

fall har påverkan på riksintresset bedömts vara begränsad. Efter samrådet togs en 

kompletterande kulturmiljöutredning fram ”PM Brista, Krogsta, Krogsta gård och 

riksintresse för kulturmiljövård [AB 71]”. Länsstyrelsens bedömning vid utställningen 

är att detaljplanen inte kommer påtaglig skada kulturmiljön. 

Definition väsentligt samhällsintresse 
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med definitionen avseende väsentligt 

samhällsintresse, enligt prop. 1985/86:3, s. 53 samt ytterligare motivering till varför 

exploateringen anses som ett väsentligt samhällsintresse. 

Nollalternativ 
I miljökonsekvensbeskrivningen ingår att studera effekter och konsekvenser av ett 

referensalternativ/nollalternativ. Enligt miljöbalken utgörs referensalternativet/ 

nollalternativet av ett framskrivet nuläge. Då planområdet till stora delar inte omfattas 

av någon gällande plan, utgörs referensalternativet/nollalternativet av en framtid med 

nuvarande markanvändning. Formuleringen av nollalternativet kvarstår. 
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Gällande frågan om att det är osäkert att åkermarken i fortsättningen kommer att 

brukas, så är det alltid svårt att svara på hur markanvändningen inom ett område ser ut 

om ett antal år. Det finns alltid ett antal scenarier för hur framtiden ser ut i olika 

området. För detta område har två scenarier identifierats; antingen kan området 

fortsätta att brukas, eller så brukas det inte. Vilket av dessa scenarier som inom ett 

antal år blir verklighet är i dagsläget svårt att bedöma, och båda två scenarier måste 

därför tas upp i MKB:n.  

 

Oklart om ventilation 
Det är inget krav utan en rekommendation i riskutredningen. Detta har förtydligats i 

MKBn. 

Kostnader kontrollrutiner 
Den part som initierar en åtgärd som kräver kontrollrutiner står även för alla kostnader 

som uppkommer i samband med det. 

Ifrågasätter bedömning i MKBn 
Enligt 15 § miljöbedömningsförordningen ska verksamhetsutövaren se till att 

miljökonsekvensbeskrivningen tas fram med den sakkunskap som krävs. Den konsult 

som har upprättat MKB:n uppfyller sakkunskapskravet, och den metod som har använts 

för bedömningen av effekter och konsekvenser är beprövad i andra projekt och följer 

lagstiftningen. Metoden beskrivs utförligt i MKB:n. 

Ambition att lösa in fastigheter 
Expropriering eller inlösning av mark för etablering av verksamheter är mycket 

ovanligt. Krogsta by har ett starkt skydd mot exploatering då den omfattas av 

Riksintresse för kulturmiljövård. Dessutom har kommunen planmonopol. 

Avstånd till bostäder 
Närmsta avstånd mellan bostadshus och planområdesgräns är 5m (men då till skydds-

zonen) Närmsta avstånd mellan bostadshus och område reglerat för trafik är 50m. 

Närmsta avstånd mellan bostads och område reglerat för verksamheter är ca 65m. 

Gränser detaljplan 
Bilagor där reviderad planområdesgräns har fått påverkan på utredningen har 

reviderats. Kulturmiljöutredningen och ”PM Landskapsgestaltning påverkan på 

naturvärden och skyddsåtgärder” har uppdaterats då en åkerholme med en stensträng 

hamnar delvis utanför planområdet.  

Synpunkter om träd i söder 
Kommunen har bedömt att skogsridån är tillräcklig för att avgränsa området mot 

befintlig bebyggelse. Det finns en risk att träd fälls vid stormar. Träd och vegetation har 

ingen bullerdämpande effekt i sig men en psykologisk effekt som påverkar upplevelsen 

av bullret. 

Fågelinventering 
Inom detaljplaneområdet har sju rödlistade fågelarter påträffats, däribland sånglärka 

och törnskata. De flesta av de funna arterna är knutna till jordbrukslandskapet men två 

är knutna till skogslandskapet. För de arter som finns inom området bedöms inte 

arternas bevarandestatus påverkas av exploateringen, då den typ av miljö som tas i 

anspråk altjämnt är vanlig i trakten runt planområdet. Skyddsåtgärder i form av bl.a. 

nya utvecklade våtmarksmiljöer och bevarande av träd har även vidtagits inom planen 

för att skapa lämpliga biotoper för de flesta av de förekommande fågelarterna. 

Kommunen gör bedömningen att inventeringen håller en lämplig nivå och inte påvisar 

indikationer på att mer ingående utredningar behöver genomföras. 
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Rekreation 
Naturstråkets huvudsakliga syfte är inte att vara ett attraktivt gångstråk då detta är 

svårt att uppnå i ett industriområde. Syftet är att hantera dagvattnet samt att göra det 

möjligt för människor att röra sig genom området 

Synpunkter på kapitel Geoteknik och geohydrologi 
En bullerutredning för genomförandet har, efter utställningen, tagits fram. Utredningen 

bedömningsgrund är efter Naturvårdverkets riktvärden för buller från byggplatser. I 

utredningen framgår bland annat att för samtliga moment beräknas nivåer under 

riktvärdena dagtid (vardagar) och för anläggningsarbete under övrig tid krävs att 

tystare maskiner används. (Structor, Brista industriområde – Byggbuller, 2020-11-19)  

Synpunkter på kapitel Nytt verksamhetsområde 
Väldigt få tåg planeras nattetid. Upprättade av bullerutredningar utgår från 

Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller. Riktlinjerna har människors hälsa och 

välbefinnande i beaktande. Spårnära skärmar är ett, bland flera, alternativ för att 

reducera bullret. Bulleråtgärder specificeras efter vad som ger mest effekt, vilket 

tydliggörs under projekteringen.  

Byggrätten för byggnaderna är mycket stora men anpassade för de tänkta 

verksamheternas behov. Byggrätten medger att en stor del av markytan bebyggs vilket 

också innebär att störande moment som lastning och lossning kan ske inomhus, vilket 

underlättar arbetet med att minimera störningar. 

Synpunkter på kapitel Gestaltning 

Bebyggelsen är som mest synlig från järnvägen. Material som trä och tegel uppfattas 

inte på långt håll och i hög fart och därför utgör plåt ett lämpligt material med mörka, 

dova kulörer enligt kulörschema i planbeskrivningen. 

Synpunkter på kapitel Gatunät 
Det har kontrollerats att det inte står ”bör” i MKB om trafikrörelser till och från det 

nya verksamhetsområdet. 

Den befintliga verksamheten i Krogsta by kommer ges möjlighet till utfart norrut genom 

planområdet. För att motverka eventuell smittrafik skulle denna väg kunna ha bom. 

En eventuell avstängning av överfarten över järnvägen i Krogsta by kan inte ske förrän 

över eller underfarten vid Slottsvägen är färdig. 

Rosersbergsvägen kan komma att användas som arbetsväg för arbeten invid spåret i 

planområdets södra del (t.ex. för att sätta upp bullerplank längs denna sträcka).  

Användning av Rosersbergsvägen ska undvikas i största möjliga mån, detta är 

förtydligat i MKB. 

Smittrafik inom Krogsta by 
Vägbom kan sättas upp för att förhindra obehörig trafik genom Krogsta. 

Järnvägsövergången i Krogsta 
Trafikverket ansvarar för eventuell stängning av korsningen. Kontakta dem för mer 

information. 

Gång-cykelbro 
Detaljplanen möjliggör för byggnation av en gång- och cykelbro. 

Skötsel av bullerskärmar 
Hur de lokala ljudskärmarna utformas framgår vid bygglovsskede. Lokala skärmar vid 

bostäder är endast en föreslagen åtgärd till de bostäder som Kilenkrysset själva äger 

och är ett komplement till övriga föreslagna bulleråtgärder. Bulleråtgärder i form av 

vallar och plank/skärmar kommer ligga inom kvartersmark och förvaltas av 
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verksamhetsutövaren. Spårnära skärmar är ett, bland flera, alternativ för att reducera 

bullret. Vilka specifika bulleråtgärder avgörs efter vad som ger mest effekt, vilket 

tydliggörs under projekteringen.  

Buller under byggtiden 
Se tidigare svar om buller under byggtiden. Lastbilarna kommer vara långt ifrån 

befintliga bostäder och bör inte störa. Enstaka ljud, som exempelvis backsignaler från 

lastbilar, går ej att förbjuda. 

Belysningsstolpar 
Bestämmelsen förtydligas: Besvärande ljus från verksamheten mot bostäder ska 

begränsas. Belysningsstolpar får vara högst 12m höga. Belysningsarmaturer monterade 

på fasader får sitta som mest 8m över anslutande marknivå. Belysningen ska vara 

riktad och begränsas till verksamhetsområdets utbredning.  

Planterade träd 
Nya träd som illustreras i bilderna är av denna anledning inte redovisade med full höjd, 

utan visar hur det kommer se ut efter ca fem år. De snabbväxande popplarna kommer 

efter hand tas ned när mer långsamväxande träd hunnit växa sig stora. 

Positivt för kommunen 
Kommunen har bedömt att nyetableringen i Brista tillsammans med nya bostäder och 

service i Rosersberg är positivt för kommunen. Sigtuna kommun är även en utpekat 

regional stadskärna enligt Region stockholm vilket medför att verksamheter vill 

etablerar sig i kommunen med närhet till varandra. 

Exploatering på jordbruksmark 
Se svar ovan om länsstyrelsens yttrande. 

Rekreation 
Samhällsbyggnadskontoret är medvetna om att det militära övningsområdet och 

föreslagen exploateringen medför mark som inte är lämplig eller tillgängliga för 

rekreation och friluftsliv. Därför har samhällsbyggnadskontoret inom bostadsprojektet 

för västra Rosersberg satsat på att bevara natur, utveckla parker och stärka kopplingar 

till omgivande grönstruktur. 

Långvarigt och störande bygge 
Se tidigare svar om buller under byggtiden. 

Förfulning av landskap och sänkning av fastighetsvärde 
Se svar ovan om fastighetsvärde och landskapsbild. 

Påverkan på boenden 
Se svar ovan om hur påverkan på boenden i Krogsta ska minimeras. 

Påverkan nattsömn 
Samhällsbyggnadskontoret noterar oron om ljud nattetid. Samhällsbyggnadskontoret 

har i detaljplanen och tillhörande bullerutredningar gjort sitt yttersta för att ljudmiljön 

vid befintliga fastigheter ska bli så bra som möjligt. Upprättade av bullerutredningar 

utgår från Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller. Riktlinjerna har människors 

hälsa och välbefinnande i beaktande. Väldigt få tåg planeras nattetid. Spårnära 

skärmar är ett, bland flera, alternativ för att reducera bullret. Vilka specifika 

bulleråtgärder avgörs efter vad som ger mest effekt, vilket tydliggörs under 

projekteringen. 

Behov av bostäder 
Flera bostäder kommer tillkomma söder om Krogsta inom programområdet för västra 

Rosersberg. 
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Olämpligt för tågdepå 

Bygg- och trafiknämndens beslut från 2014 kvarstår. 

Minskad attraktionskraft 
Se svar ovan. 

Kräver kompensation av sänkta fastighetsvärden 
Se svar ovan 

Olämplig miljö för barn 
Planförslaget medför mark och ökade trafikmängder inom området som inte är lämplig 

eller tillgängliga för barn. Trafiken till verksamhetsområdet planeras inte gå genom 

Krogsta utan angöring planeras ske från norr. Därför bedöms inte barn påverkas i hög 

grad av de ökade trafikmängderna.  

Närhet till landsbygd 
Inom bostadsprojektet för västra Rosersberg bevaras natur, parker anläggs och 

kopplingar till omgivande grönstruktur och landsbygd stärks. 

Rosersberg omringas av verksamheter 
Kommunen arbetar för en balans mellan verksamheter, bostäder, service samt natur- 

och landsbygdsmiljöer. Tidigare planerades även västra Rosersberg för verksamheter, 

men här har kommunen valt en annan inriktning. 

 

29. Privatperson 26-27 (916281) 

Allmänt:  

I samrådshandlingen saknas flera viktiga dokument för att få en helhetsbild över vad 

som har beslutats och förmedlats 2011, då planarbetet startade. Kan de vara så att 

besvärande information har undanhållits med avsikt?  

Följande dokument ska tillföras:  

 Avsiktsförklaring mellan Sigtuna och Train Alliance (TA). 

2013 tecknade Sigtuna kommun en avsiktsförklaring med TA, se enligt KS 

beslut 2013. Vi utgår från att detta avtal fortfarande gäller då inget annat har 

meddelats. I avsiktsförklaringen finns en mängd åtgärder som ska vitas och 

flertalet av dessa ska lyftas in och regleras i detaljplanen.  

Nedan listas några områden som detaljplanen ska kompletteras med enligt 

avtalet:  

o Gång- och cykelbro ska anläggas vid Krogstavägen 

o Krogstavägen ska rustas upp och tillföras belysning 

o Gång- och cykelväg mellan Krogsta och Brista 

o Cykelhus vid Roserbergs station 

o Bullerskyddsåtgärder 

o Åtgärder för Kulturbygden 

o Naturvårdsåtgärder 

o Åtgärder för friluftsliv 

o Värdering av fastigheter, eventuell inlösen 

Vi förutsätter att detaljplanen uppdateras med de områden som finns 

avsiktsförklaringen och skickas ut på nytt, då det kommer ha stor påverkan på 

innehållet.  
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 JÄMFÖRANDE ANALYS AV ALTERNATIVA TÅGDEPÅER 

2014 beslutade Sigtuna kommun att genomföra en oberoende jämförande analys 

för att utvisa om det vore lämpligt att placera en tågdepå i Odensala och i 

Brista/Krogsta. 

Analysen innehåller viktig information och slutsatser som inte framgår i 

detaljplaneunderlaget. Risken är uppenbar att tidigare tagna beslut i Sigtuna 

kommun inte längre gäller. Det är totalt oacceptabelt då detta är beslutsunderlag. 

Följande ska minst tillföras detaljplanen:  

o Alternativa placeringar finns i kommunen som ger ett robustare trafiksystem 

med lägre störningskänslighet.  

o Alternativa placeringar finns i kommunen som har mindre påverkan på 

miljön är bedömningen. 

KS beslut 2014 och förvaltningens yttrande ska tillföras detaljplanen så det tydligt 

framgår vad som är beslutat och hur kommunen förhåller sig till olika frågor.  

Detaljplanen ska kompletteras med minst följande:  

o En permanent tågdepå ska inte etableras då området inte är lämpligt, enligt 

kommunalt beslut.  

o Att ha en kommunal beredskap för att genomföra fördjupade studier för att 

pröva andra alternativa lägen för en permanent tågdepå i första hand norr och 

nordost om Märsta.  

o I enlighet med vad som redovisas i kommens översiktsplan ska Sigtuna 

kommun utvecklas till en hållbar kommun som tillgodoser dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter till att tillgodose sina 

behov. Utvecklingen ska ske på ett sätt som balanserar de sociala , 

ekonomiska och ekologiska aspekterna utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det 

är mot denna bakgrund mycket angeläget, enligt förvaltningens mening att 

en så strukturerande anläggning som en tågdepåp utgör, därför vid behov 

måste lokaliseras med omsorg, hänsyn och anpassning till befintlig 

bebyggelse, omgivande miljöer och platsens geografiska topografiska 

förutsättningar.  

o Förvaltningen konstaterar att frågan om en tågdepåanläggning är komplex 

och att den i sak inrymmer fler övervägande som behöver göras vid ett 

ställningstagande om en sådan lokalisering, utöver de aspekter som har 

belysts i konsultrapporten. Detta gäller sådana frågor som kommunen och 

har att väga in vid en samlad bedömning om kommunens långsiktiga 

utveckling. I de övervägande som måste göras i ett sådant sammanhang 

ligger bland annat att avväga frågor om kommunens långsiktiga samhälls- 

och bebyggelseutveckling samt dess infrastruktur. Men också att kunna 

avväga dessa frågor mot lokala opinioner för acceptans och legitimitet kring 

synen på kommunens långsiktiga utveckling.  

I detaljplanen är det vagt formulerat vad tågrelaterad verksamhet/spårburen industri 

innebär. I tidigare remissyttranden har vi påtalat att begreppen måste definieras men en 

definition saknas fortfarande Enligt KS beslutet ska inte en tågdepå byggas men då man 

tar del av samrådsredogörelsen och detaljplanen finns formuleringar som öppnas upp 

för det.  

I samrådsredogörelsen står följande: ”Det är riktigt att kommuen beslutade att inte 

bygga en tågdepå och detta förtydligas i planbeskrivningen. Både områdets utbrednig 

och typ av verksamhet har dock ändrats markant sedan förslaget 2014 och förslaget 

möjliggör numera inte n tågdepå av den typ som redovisades då” 
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I förslaget som redovisades 2014 planerades för två depåer. Det är alltså möjligt att 

bygga en depå med ”säcklösning”? 

I detaljplanen står: ”Planområdet planeras för olika verksamheter. Transporter till och 

från området kommer att kunna ske via både järnväg och väg. Området är inte lämpat 

för depåverksamhet för personaltåg eller andra tåganslutna verksamheter med många 

tågrörelse under rusningstid, då belastningen på Ostkustbanan är hög.” 

Vad gäller egentligen? Vi i Krogsta kommer inte acceptera att en tågdepå eller annan 

tågverksamhet som till stor del kommer att bedrivas nattetid etableras. Vi utgår från at 

Sigtuna kommun lyssnar på opinionen då det finns ett starkt motstånd både lokalt i 

Krogsta och i Rosersberg.  

När det gäller den planerade tågrelaterade verksamheten i området så talas det om att 

verstäder, logistik/gods med mera kommer att etableras. Innan man kommer så långt 

måste det finnas kapacitet på Ostkustbanan för den tillkomna tågtrafiken. Enligt 

Kapacitetsanalysen är det i princip endast under nätterna tåg kan lämna och ansluta 

området. Det finns en betydande risk att det byggs en anläggning men inte kan ansluta 

om 15 år eftersom Ostkustbanans kapacitet är en ändlig resurs.  

Att Sigtuna kommun och andra kommuner efter Ostkustbanan vill ha hög turtäthet i 

persontrafiken är självklar. Om Sigtuna kommun ska vara attraktiv för pendlare, så 

måste pendeltågstrafiken fungera väl, med hög turtäthet, dvs avgångar var 10.e minut 

eller bättre. Förmodligen ligger det inte så långt borta i tiden. Vi får inte glömma 

Uppsalapendeln med resenärer från Uppsala och Knivsta som har ökade 

pendlingsbehov. Att då tillföra fler tåg som ska in på verkstadsarbeten på en sträcka 

som nästan nått kapacitetstaket förefaller väldigt ologiskt. Tågverkstäder, för service, 

underhåll och reparationer ska naturligtvis placeras på platser där det finns kapacitet, 

precis som man gjorde med Mälartåg som har sin verksamhet lokaliserad i Eskilstuna.  

När det gäller godstrafiken finns kombiterminalen i Rosersberg för at hantera gods. Då 

den anläggningen når kapacitetstaket kan det vara aktuellt att titta på andra alternativ i 

de fall transporten ska ske med tåg. Detaljplanerad ledig mark finns i Västra Rosersberg 

som ska användas först, innan annan värdefull mark exploateras, då får vi alla en 

långsiktig hållbar utveckling av kommunen där vi hushållar med våra resurser. Precis 

som vi lär våra barn att de inte ska ta mer mat än de kan äta upp, så ska företag och 

kommuner ta värdefull mark i anspråk då alternativa lösningar redan finns.  

Att etablera tågverksamhet i området är inte motiverat enligt det som redovisas ovan. 

Om kommunen trots allt väljer att gå vidare med förslaget kommer som nämnts ovan 

det inte accepteras.  

Flera figurer i detaljplanen och i några bilagor, exempelvis MKB är området större än 

vad som redovisas i plankarta. Det är väldigt olyckligt at underlagen som skickas ut för 

remiss inte är konsistenta. I mitten av juli påtalades detta för Sigtuna kommun. 

Handläggare höll med om att det figurer bör uppdateras. Det hade varit på sin plats att 

Sigtuna kommun hade publicerat ett klargörande under remisstiden för att bland annat 

lugna boende då dessa planer kommer få stor påverkan på människors liv.   

Avsnitt Planförfarande 

Protokoll eller liknade handling att planuppdraget har förnyats saknas. Tillför referens 

till protokoll. I planuppdraget 2011 togs följande beslut: "Om det inte upprättats någon 

lagakraftvunnen detaljplan inom fem år från och med beslutsdatum för planuppdraget 

upphör planuppdraget att gälla." Detta innebär att Sigtuna kommun efter 2016 fram till 

2019 har genomfört ett planuppdrag som inte är beslutat kan vi konstatera.  
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Beslut som togs 2019 ser inte ut att vara villkorat med något datum. Är det praxis i 

Sigtuna kommun? Att beslut villkoras med en tidpunkt är rimligt eftersom lagar och 

regelverk förändras över tid, vilket måste beaktas, exempelvis ska planen förhålla sig till 

målen i Agenda 2030.  

Avsnitt Sammanfattning av MKB  

Vi emotsätter oss det resultat som redovisas i figur 1. För boende i Krogsta och 

Rosersberg kommer förslaget få stora negativa konsekvenser. Exempelvis kommer 

korsningen över järnvägen stängas vilket kommer leda till längre transporter, rekreation 

och friluftsliv kommer att begränsas starkt då den sista marken väster om järnvägen tas i 

anspråk. Kvar blir områden som man får beträdda på egen risk. 

 

T MKB framgår också under kapitlet 3.5 Osäkerhet, att "Bedömningarna i MKB 

riskerar att bli subjektiva ... ". Trovärdigheten till de bedömningar som redovisas i 

MKB blir därmed extremt lågt, vilket vi har påtalat i tidigare yttrande. I bilaga 

Kapacitetsanalys gjordes intervjuer med berörda för att samla information för att få en 

lägesbild, vilket man även borde gjort i MKB om innehållet ska vara trovärdigt. 

Innehållet i MKB är formulerat för att gynna exploatörens intressen och inte på ett 

objektivt sätt beskriva verkligheten. Beslutsfattare som läser sammanfattningen kommer 

tolka att det inte blir någon nämnvärd försämring, varken för miljön eller boende vid en 

etablering av ett groteskt industriområde som kommer att trafikeras av tåg och lastbilar. 

Det stämmer inte. Förmodligen har författaren av MKB:n inte varit på plats och hört 

oljudet då ett tåg passerar en växel. Vi konstaterar återigen att MKB:n är vinklad för att 

möta exploatörens behov, vilket inte kan accepteras. Till detaljplanen kapitel 

Sammanfattning MKB ska kapitel 3.5 läggas till för att tydliggöra att bedömningarna 

kan vara subjektiva. 

Avsnitt Program för detaljplaneområdet  

Det finns ett antal händelser som inte redovisas under processen som är 

anmärkningsvärda. Enligt den information vi har fått tagit del av har följande inträffat: 

o 2010 - Kilenkrysset lämnar in en begäran om planändring av Krogstafastighet. 

Karta över området bifogas i begäran. 

o 2011 - KS med Anders Johansson numera Sanden i spetsen beslutar inleda 

detaljplansprocess. 
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o 2011 - Sigtuna kommun skickar ut ett programsamråd till berörda där området är 

betydligt större än de område som KilenKrysset begärde planändring av. Boende 

i Krogsta protester kraftigt på kommunens planer. 

o 2013 - Sigtuna kommun tecknar avsiktsförklaring med Train Alliance där man 

ömsesidigt ska verka för att detaljplanen genomförs. 

o 2013 - Planprogrammet i Odensala där Jernhusen är huvudman avbryts. 

Området är större än det som angivits i begäran om planändring. 

o 2014 - Sigtuna kommun skickar ut detaljplan för yttrande. Sigtuna kommun har 

valt helt ignorera de boendes synpunkter från programsamrådet och utvidgar 

området ytterligare, allt i syfte att gagna exploatörens intressen. Ledande 

politiker tycker inledningsvis att förslaget är bra men då det leder till kraftigt 

motstånd i hela Rosersberg börjar de vackla. 

o 2014 - En oberoende jämförelse analys påbö1jas. 

o 2014 - KS beslutar att området inte är lämpligt för tågdepå. 

o 2018 - Sigtuna kommun skickar ut en uppdaterad detaljplan där området 

fortfarande är mer eller mindre lika stort som 2014. Återigen är missnöjet stort. 

o 2019 - Sigtuna förnyar planuppdraget. 

o 2020 - Sigtuna kommun skickar återigen ut en uppdaterad detaljplan och i detta 

fall stämmer områdets storlek väl med den begäran om planläggning som 

KilenKrysset lämnade in 2011. 

Efter knappt 10 års arbete kommer en detaljplan som stämmer med den begäran 

KilenKrysset lämnade in 2011. Varför Sigtuna kommun utvidgade området flera gånger 

och utan formella beslut kan nog bara ansvariga förklara. Under denna process har flera 

märkliga händelser inträffat, tveksamma beslut fattas och det är synnerligen viktigt att 

dessa återfinns detaljplanen så hela förloppet redovisas på ett korrekt sätt inför 

kommande beslutsprocess. 

I detaljplanen kan man läsa att boende Krogsta har starka erinringar mot förslaget och 

det är något som kvarstår eftersom som ytterst få av våra synpunkter har beaktats i 

detaljplanen. Att områdets storlek har minskat är i linje med beslut togs av KS 2011 och 

borde varit självklart redan 2011 och därefter.  

Avsnitt Nytt verksamhetsområde  

Vid samtliga steg i processen har vi påtalat att byggnaderna är för stora. Det fanns en 

förhoppning om att tillåtna byggvolymer skulle minska i detaljplanen men Sigtuna 

kommun har valt att ignorera våra yttranden vilket är beklagligt. 

I detaljplanen för Västra Rosersberg (Industriområde) gäller följande: 

"Detaljplanen medger en exploateringsgrad uttryckt i byggnadsarea (BYA), på 60 

procent av fastighetens area. Högsta tillåtna höjd for byggnader varierar inom 

planområdet. och räknas från markens nivå. Totalhöjden är 20 meter inom större delen 

av området, förutom i norr där totalhöjden är begränsad till 13 meter. Byggnader ska 

placeras minst sex meter från faslighetsgräns."  

På Train Alliance hemsida finns exempel på tågverkstäder och inga av dessa kräver 

höjder på 29 meter som är den maxhöjd som redovisas i detaljplanen. 

Att tillåtna bygghöjder är högre i Brista/Krogsta än i Västra Rosersberg är inte 

motiverat baserat på den verksamhet som ska bedrivas. Det är Sigtuna kommun som 

äger och har ansvarar för detaljplanens innehåll. Sigtuna kommun har också ansvar för 

att entréer till och från Märsta och Rosersberg är välkomnande men här har kommunen 

totalt misslyckats. Att så enorma stora byggvolymer tillåts måste bara handla om 

ekonomi och kortsiktiga vinster. Det torde inte finnas någon på Stadsbyggnadskontoret 
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som kan argumentera för att detaljplanen förstärker kommunens attraktionsvärde, 

varken internt och eller externt. Möjligen för en grupp utöver exploatören och det är 

graffitikonstnärerna som kommer få härliga ytor att verka på. 

Bilaga MKB  

Avsnitt Rimliga alternativ.  

De kriterier som valts och som måste uppfyllas omöjliggör andra alternativa 

placeringar, vilket vi anser är fel. Man kan definitivt tänka sig både fler eller färre 

kriterier och om de ska viktas. Nu har Sigtuna kommun valt de kriterier som exakt 

matchar exploatörens önskemål vilket vi inte kan acceptera. 

I KS beslut 2011 och 2019 framgår bland annat "Inte heller får resultatet av planarbetet 

för Norrsunda-Krogsta 16:1 äventyra Rosersbergs villastads möjligheter att utgöra el1 

attraktivt bostadsområde."  

Att Rosersberg ska utgöra ett attraktivt bostadsområde skulle definitivt platsa som ett 

kriterium. Nu är vi människor helt bortglömda, det är vi som är Sigtuna kommuns 

viktigaste tillgång. Vi har vid ett fleratal tillfällen påtalat många Rosersbergare tar den 

så kallade "Krogstarundan" som är ca 3 km. I och med att överfarten kommer att 

stängas kommer den trevliga Krogstarundan försvinna. Kan tyckas var en liten sak men 

stor och viktig för många i Rosersberg.  

När industriområdet börjar byggas kommer det innebära att hela Rosersberg och inte 

minst Krogsta blir mindre attraktivt. Indirekt kommer vi boende vara med och betala 

kalaset då våra fastigheter inte kommer ha samma värdeökning som i jämförbara 

områden. Än värre är att Sigtuna kommuns attraktionskraft i stort minskar och de som 

har möjlighet och ekonomi bosätter sig i andra kommuner, vilket leder till lägre 

skatteintäkter och risk för ökade samhällsproblem.  

Att beräkna kostnad för minskad attraktionskraft är förstås svårt. Antag att etableringen 

får till följd att 500 personer av Rosersbergs knappt 10 000 innevånare 2030 flyttar och 

ersätts personer som tjänar 100 000 kr mindre per år. Med en kommunalskatt på 30% 

innebär det att kommunens intäkter minskar med 15 miljoner/år. Under 50 år blir det 

hisnande 750 miljoner i förlorade skatteintäkter. Det finns en mängd andra aspekter som 

påverkar kommunen negativt då driftiga personer väljer att bosätta sig i andra 

kommuner och kostnaden för det är betydligt högre. Detta visar att den intäkt 

kommunen får via markförsäljningen kommer stå oss boende i kommunen dyrt i det 

långa loppet. Vänligen, ta ert förnuft till fånga.  

Ett högst rimligt kriterium är att den plats som ska härbärgera lokaliseringen ska klara 

en ökning av persontrafik på X% på Ostkustbanan under de kommande 30 åren utan att 

de påverkar nuvarande tågtransporter (Flygbränsle, post m.m.). Detta rimmar väl med 

det krav KS beslutat, nämligen "Om järnvägsanknutna verksamheter tillförs området 

och ska anslutas till Ostkustbanan strax söder om Märsta är det av största vikt att 

utformningen av dessa görs på ett sådant sätt att de positivt bidrar till möjligheterna for 

persontrafik och tågpendling på Ostkustbanan till och från Märsta station varvid 

Trafikverket som banhållare är en viktig aktör/remissinstans." 

Ovan har två av KS beslutade ingångsvärden till planarbetet redovisats och inget har 

beaktats i de kriterier som valts. Tillför dessa i MKB och gör om analysen.  

Ett annat kriterium som definitivt ska adderas är att tågtrafik eller andra tunga 

transporter inte ska ske nattetid. Vill återigen påtala att Sigtuna kommun har beslutat att 

området inte är lämpligt för tågdepå utan att det finns andra platser som bedöms mer 

lämpliga för storskalig och komplex tågverksamhet. Att det idag finns en tågväxel och 

lite spår som kan användas är inte ett tillräckligt starkt skäl för att det kriteriet måste 
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vara med. Det kommer självklart bli en merkostnad om en anläggning etableras på 

alternativ plats som saknar växel men det ska inte vara styrande. En etablering av 

tågrelaterad verksamhet på alternativ plats kan uppvägas med exempelvis: 

 Bättre trafikflöde på Ostkustbanan 

 Åkermark tas inte i anspråk 

 Bättre förutsättningar för byggnation vilket ger kortare byggtid och lägre 

kostnader 

 Riksintressen påverkas inte 

 Färre boende påverkas. 

De kriterium redovisas ovan samt att Sigtuna kommun anser att en tågdepå inte ska 

etableras i området ska tillföras MKB. En ny analys ska genomföras där Trafikverket 

med flera ingår och ledas av neutral part. Representanter för Krogsta by och Rosersberg 

skall bjudas in för medverkan i analysarbetet.  

När det gäller samverkan med värmeverket är tanken god men är det realistiskt 

alternativ? Kan det vara så att samverkan med värmeverket är med för att omöjliggöra 

andra alternativ?  

I Train Alliance delårsrapport Q2 framgår att man har för avsikt att etablera 

Järnvägscentrum Stockholm Nord på området. I delårsrapporten står:" Under perioden 

så har bolaget både stärkt och säkerställt sin markposition i Sigtuna där den strategiska 

planen är att skapa Järnvägscentrum Stockholm Nord vilket är ett pågående arbete 

tillsammans med vår samarbetspartner Kilenkrysset AB."  

Det råder ingen tvekan om vad exploatören och Train Alliance (som kommunen har en 

avsiktsförklaring med) vill _göra med området. Att då tala om etablering av serverhallar 

och samverkan med värmeverket i detaljplanen är ett spel för galleriet för att underlätta 

för exploatören, tjänstemän och politiker, då underlaget ska presenteras, försvars och 

senare godkännas eftersom serverhallar är mer accepterat av allmänheten än 

tågverksamhet. Om Sigtuna Kommun menar allvar med serverhallar hade området 

kunnat utformas på ett bättre sätt, anpassat till landskapet men det är inte fallet, vilket 

tydligt visar vart vi är på väg.  

Vi har starka erinringar mot de kriterier som är valts och att samtliga kriterier måste 

vara uppfyllda. Det är inte proportionerligt mot den verksamhet som planeras. 

Kommentar 

Avsiktsförklaringen mellan Sigtuna Kommun och Train Alliance gäller inte längre. 

Avtalet gällde ett annat förslag där stora delar av Krogsta by skulle ersättas med en 

tågdepå.  

Nuvarande detaljplaneprövningen prövar spårbunden verksamhet. Informationen som 

ni efterfrågar framgår av planbeskrivningen på sidan 12 där tidigare kommunala beslut 

omnämns. Där framgår det att en analys av alternativa lokaliseringar för tågdepå har 

tagits fram samt att detaljplanen fått en ny inriktning efter samråd. 

Samhällsbyggnadskontoret anser att bakgrundsinformationen är tillräcklig och 

möjliggör för allmänheten att begära ut handlingarna vid intresse. 

Förslaget är i enlighet med kommunens översiktsplan då området är utpekat som 

utvecklingsområde för verksamheter. 

Planbeskrivningen har förtydligats med en beskrivning av den verksamhet som medges 

och att en tågdepå inte är möjlig att uppföra. Kommersiella förutsättningar för en depå 

för persontåg saknas. Detta då SL/Trafiknämnden och Trafikförvaltning i Region 
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Stockholm vid flera tillfällen, meddelat att de inte ser något behov av en depå för 

persontåg inom planområdet. Enligt planförslaget är det möjligt att ordna fler spår med 

angöring norrifrån inom planområdet, men det är inte möjligt att göra en tågdepå med 

många tågrörelser. 

Framtida verksamheter och dess eventuella transporter inom planområdet skall tillse 

att föreslagna riktvärden för verksamhetsbuller uppfylls. Med den förutsättningen 

bedöms konsekvensen avseende buller att bli liten och inga negativa konsekvenser 

bedöms uppstå på befintliga fastigheter. 

Analysen belyser att förutsättningarna ser olika ut beroende på hur olika faktorer 

samverkar och att många framtida faktorer är okända, men givet dagens 

förutsättningar finns det kapacitet för godstrafik under nätter, helger och under 

högsommaren. Enligt kapacitetsanalysen finns det inga indikationer på att 

kapacitetstaket nästan uppnåtts, men analysen poängterar att godstrafiken måste 

anpassas efter persontrafiken under rusningstid.  

Det finns en stor efterfrågan på detaljplanelagt mark för verksamheter. Detaljplanerat 

område i västra Rosersberg kommer därför med stor sannolikhet att bebyggas först. 

Bilagor där reviderad planområdesgräns har fått påverkan på utredningen har 

reviderats. Kulturmiljöutredningen och ”PM Landskapsgestaltning påverkan på 

naturvärden och skyddsåtgärder” har uppdaterats då en åkerholme med en stensträng 

hamnar delvis utanför planområdet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-14 att förnya planuppdraget. Planbeskrivningen 

har uppdaterats med informationen. 

Det finns inget lagkrav att planuppdrag ska ha en tidsbegränsning. Kommunen ser inte 

heller något syfte med detta och därför togs det bort. Numera är det standard att inte ha 

någon tidsbegränsning. 

Samhällsbyggnadskontoret har inte rådighet över frågan utan beslutet att stänga 

korsningen har fattats av Trafikverket. Samhällsbyggnadskontoret tycker att det är 

positivt om en gång- och cykelbro anläggs när korsningen stängs vilket även 

detaljplanen möjliggör.  

Samhällsbyggnadskontoret är medvetna om att det militära övningsområdet och 

föreslagen exploateringen medför mark som inte är lämplig eller tillgängliga för 

rekreation och friluftsliv. Därför har samhällsbyggnadskontoret inom bostadsprojektet 

för västra Rosersberg satsat på att bevara natur, utveckla parker och stärka kopplingar 

till omgivande grönstruktur.  

Enligt 15 § miljöbedömningsförordningen ska verksamhetsutövaren se till att 

miljökonsekvensbeskrivningen tas fram med den sakkunskap som krävs. Den konsult 

som har upprättat MKB:n uppfyller sakkunskapskravet, och en objekt bedömning har 

utförts då konsulten utgörs av en utomstående person som inte har någon koppling till 

exploatören. 

I samtliga detaljplaner och i kommunens översiktsplan sker en avvägning mellan 

allmänna och enskilda intressen där kommunen gör sitt yttersta för att hitta en balans 

mellan dessa. Det är inte ovanligt att händelser som ni beskriver förändrar 

detaljplanen. De händelser som framgår på sidan 12 under rubriken kommunala beslut 

är tillräckligt för att kunna begära ut relevanta handlingar och få tillräckligt med 

bakgrundsinformation om planprocessen. 

Det finns en stor efterfrågan för olika slags verksamheter att etablera sig i kommunen 

och planområdet har redan i översiktsplanen pekats ut som en lämplig plats. 
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Hushöjderna är reglerade till 13 respektive 20 m totalhöjd i Västra Rosersberg. Högsta 

möjliga totalhöjd i Brista är 19,5 - 29m (om man gör marken så låg som man får). 

Vilket ger en flexibilitet för olika slags verksamheter att etablera sig, samtidigt som 

områdets topografi, växtlighet och utformning gör att det ligger mycket dolt i 

landskapet. Det kommer vara som mest synligt från järnvägen och därför reglerar 

detaljplanen en färgsättning av byggnadernas fasader med syfte att smälta in och 

begränsa byggnadernas volymverkan. 

Kriterierna är kopplade till den verksamhet som föreslås i detaljplanen. Boendekvalité i 

Rosersberg bedöms inte vara ett kriterium för den verksamhet som föreslås i 

detaljplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanen inte påverkar Rosersbergs 

villastads möjlighet att utgöra ett attraktivt bostadsområde.  

Se svar ovan om Trafikverkets beslut att stänga korsningen samt kommunens ambition 

för hur Rosersberg ska bli fortsätta vara en attraktiv boendemiljö. 

Se tidigare svar om hur kommunen gör avvägningar mellan olika intressen. 

Kriterierna är kopplade till den verksamhet som föreslås i detaljplanen. En ökad 

persontrafik bedöms inte vara ett kriterium, utan utgör en förutsättning för 

verksamheten. 

En analys har utförts gällande alternativ lokalisering. Inga andra 

lokaliseringsalternativ har identifierats som kan uppfylla syfte och krav med projektet. 

Om inte syftet med projektet kan uppnås, är det inte heller ett alternativ, enligt 

miljöbalkens definition. MKB:n har kompletterats med ytterligare information om val 

av lokalisering samt val av kriterier för verksamheten. Alla kriterier har värderats lika 

högt, vilket anges i MKB:n. Detta har förtydligats i MKB:n. 

Kommunens inriktning vid en exploatering är att lokaliseringen ska ske i anslutning till 

befintliga försörjningssystem, för att utnyttja befintlig infrastruktur så långt som 

möjligt. Kommunen bedömer att det är realistiskt med en samverkan mellan 

exploateringen och värmeverket. 

Området som avses i citatet från delårsrapporten rör Rosersbergs kombiterminal med 

omnejd.   

30. Privatperson 28-29 (916346) 

(…)  

Allmänt 

Synpunkter På flera ställen i detaljplanehandlingarna inkl kompletterande utredningar 

stämmer inte gränserna för detaljplaneområdet för de redovisade figurerna över 

planområdet. Det medför, speciellt för en lekman att det finns en osäkerhet om vad som 

gäller i de olika handlingarna. Alla underlag och handlingar som tillhör 

detaljplaneförslaget, ska väl vara samstämda? För att veta vad man tar ställning till, 

måste det rättas till. För följande ställen har vi funnit att redovisningen inte 

överensstämmer med plangränserna. Finns det ytterligare uppgifter förutom gränserna, 

som inte stämmer i de redovisade fallen nedan? 

 Brista verksamhetsområde. Plan- och genomförandebeskrivningen 11 juni 2020 

(s 17, 20 och 28). 

 Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Brista verksamhetsområde.. 18 nov 

2019 (s 10, 28, 40, 41, 44, 50 och 53). 
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 PM Brista, Krogsta gård och Riksintresse för kulturmiljövård. Uppdat 28 april 

2015 (s 9). Kulturmiljöutredning Uppdaterad 28 april 2015. Kartbild på 

framsidan 

 Dagvattenutredning. Detaljplan för Brista verksamhetsområde 14 nov 2019 (s 7, 

8, 20, 22, 23, 48 och 66). 

 VA-utredning Detaljplan för Brista verksamhetsområde 7 feb 2018, (framsidan, 

5, 7 och 12). 

 Kompletterande Naturinventering 5 maj 2019 (s 6). 

Brista Kilenkrysset. PM landskapsgestaltning 25 sep 2019 (s 6 och 8). 

 

PLANBESKRIVNINGEN 

Under avsnittet Detaljplanens syfte och huvuddrag står Detaljplanen syftar till att 

möjliggöra industri- och lagerverksamhet med möjlighet till järnvägsanslutning till 

Ostkustbanan. 

Synpunkter - Eftersom marken totalt tas i anspråk för massiva och mycket stora 

byggnader och hårdgjorda ytor, försvinner de nuvarande åkrarna och skogsmarken 

fullständigt. Resultatet är att man överhuvudtaget inte lyckats att minimera påverkan på 

kulturmiljö och landskapsbild! Det är också meningen att ge Rosersbergbäcken en ny 

sträckning och ge allmänheten tillgänglighet genom området. Det naturstråket framstår 

inte som ett särskilt lockande strövområde med de enormt stora byggnaderna som 

planeras till området! 

Under avsnittet Sammanfattning av MKB - Detaljplaneförslagets betydande 

miljöpåverkan står De viktigaste frågorna i detaljplanen har varit påverkan på 

naturmiljö, kulturmiljö, landskapsbild och ljusförhållande, vatten, befolkning och 

människors hälsa, klimat och hushållning med naturresurser samt påverkan under 

byggtiden. 

Synpunkter - I figur 1 anges att Planförslaget ger måttliga negativa konsekvenser 

avseende Landskapsbild, Kulturmiljö och Naturmiljö. Det är märkliga bedömningar då 

hela området blir fullständigt förändrat! Åkermarken försvinner helt, största delen av 

skogsmarken försvinner, när området plansprängs och lägre liggande mark fylls upp 

med sprängstensfyllning så hela området blir i stort plant! För åtminstone Rekreation 

och friluftsliv, Buller, Risker och Hushållning med naturresurser blir det betydande 

negativa konsekvenser, absolut inte Obetydliga/Inga konsekvenser. 

Det framstår inte någonstans vem eller vilka experten/erna som gjort bedömningarna i 

de olika dokumenten är, men oavsett framstår slutsatserna som partsinlagor för 

exploatörens räkning. 

Det är upprörande att man bedömer att detaljplanen övergripande skulle vara förenlig 

med miljöbalkens kapitel 3, 4 och 5. Enligt miljöbalken 3 kap 4 § är jord och skogsbruk 

av nationell betydelse. Jordbruksmarken i planområdet är klassat som den näst högsta 

klassen av produktiv åkermark och får enligt Miljöbalken endast tas i anspråk för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Det kan 

knappast vara ett väsentligt samhällsintresse att gå privata aktörer till mötes för de 

föreslagna verksamheterna på högproduktiv åkermark av näst högsta klass inom ett 

kulturhistorisk viktigt område, när verksamheterna mycket väl skulle kunna förläggas 
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till annan betydligt mindre känslig mark, vilken inte heller skulle påverka boende och 

traditionella verksamheter i området. 

Sigtuna kommun behöver snarare reparera sitt rykte genom att agera enligt lagar och 

regler genom ett oklanderligt förfarande än att hamna i ytterligare en situation av jäv 

och korruption. 

I Tabellen Figur 1 anges Måttliga miljökonsekvenser av planförslaget för 

Landskapsbild, Kulturmiljö och Naturmiljö, samt Obetydliga/Inga konsekvenser för 

Rekreation och friluftsliv, Buller, Risker, Klimat, Hushållning med naturresurser. Det 

här är direkt vilseledande. 

1. Landskapsbilden blir ju totalt förändrad/förstörd i området, då i princip hela ytan 

kommer att bebyggas med enorma byggnader, hårdgjorda ytor och järnvägsspår. 

Området runt den omlagda och ändrade Rosersbergsbäcken förändrar inte det, då 

byggnader till 10 våningars höjd flankerar bäckområdet, dessutom på en marknivå 

betydligt högre än där bäcken ska ringla fram! 

2. Kulturmiljön blir ju fullständigt utplånad i planområdet. Det innebär extrema 

konsekvenser för kulturmiljön i planområdet. 

3. Naturmiljön blir ju utraderad när området blir helt fyllt med massiva enorma 

byggnader, hårdgjorda ytor och järnvägsspår. 1-3 innebär mycket stora för att inte 

säga totalt negativa konsekvenser. 

Under avsnittet Miljökvalitetsnormer (MKN) står De planerade stickspåren skapar 

förutsättningar för att samordna transporter på järnväg, vilket innebär att en del tunga 

lastbilstransporter tas bort från vägarna. Detta leder till att minska belastningen på 

vägarna samt att det ger miljövinster då tåg generar mindre utsläpp än lastbilar, vilket 

bedöms som positivt för miljömålen.  

Synpunkter - Redan idag finns eldrivna lastbilar och bussar för lokal trafik och även för 

regional trafik. Lastbilar för fjärrtrafik finns redan men laddstationsnätet är inte utbyggt. 

Frågan är dock mer komplex. Hur produceras t ex den el som tågen drivs med? 

Utvecklingen av eldrivna fordon går f n mycket snabbt, varför grundförutsättningarna 

för främjandet av klimatmålen snabbt kan komma att förändras. 

Under avsnittet Planförslag Nytt verksamhetsområde står Byggnadernas höjd regleras 

med högsta nockhöjd + 48 meter över nollplanet inom den östra delen av planområdet 

och + 43 meter över nollplanet i den västra delen, där marken är lägre. 

Synpunkter - Det skulle innebära att byggnaderna skulle kunna bli mellan 23 och 29 m 

höga i den östra delen och mellan 18 och 24 m i den västra delen av området. Det är 

starkt främmande byggnadshöjder och även planstorlekar på byggnader i det här 

jordbrukslandskapet! Det kommer också att allvarligt påverka landskapsbilden även på 

längre avstånd. Är detta verkligen acceptabelt? Vi anser inte det! 

Under avsnittet Gestaltning redovisas 2 vyer, nr 1 och 3. 

Synpunkter - I de angivna vyerna framgår hur stora och okänsliga volymerna är i den 

här omgivningen. Skalan och gestaltningen är helt väsensskild mot de byggnader som 

ingår i det agrara och kulturhistoriska landskapet i omgivningen. 

MKB Granskningshandling 18 nov 2019 

Under avsnittet Förutsättningar (s 3) står att Krogsta by består av ett 15-tal fastigheter 

och i närheten av Krogsta by finns även gården Krogstaborg, flera bostäder vid Sannero 

och lite längre västerut bostäder vid Hagen och Nedre Kvarnboda. 
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Synpunkter - Krogsta är utformad som en sk radby, dvs byggnaderna ligger utefter en 

byväg eller liknande. Textförfattaren har räknat till ett 15-tal fastigheter och inte räknat 

in Krogstaborg, Sannero m fl fastigheter, vilka gränsar direkt till byvägen. I allra högsta 

grad ingår också de fastigheterna i Krogsta by. Totalt går det att räkna till 28 fastigheter 

från Krogsta gård till Örnsbacken, Hagen och Nedre Kvarnboda och norr om 

Slottsvägen. Det är nära en fördubbling av antalet fastigheter som påverkas av planen än 

vad som anges i förutsättningarna. 

Under kapitlet INLEDNING (s 9) står att WSP Samhällsbyggnad har arbetat fram 

föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) på uppdrag av Kilenkrysset Bygg 

AB. 

Synpunkter - Eftersom WSP arbetat på uppdrag av Kilenkrysset AB som är markägare 

och önskar exploatera området, är MKB:n en partsinlaga med de tveksamheter avseende 

objektiviteten som det medför. 

Under kapitlet UTGÅNGSPUNKTER OCH GENOMFÖRANDE AV 

MILJÖBEDÖMNING –Process (s 12) står Kommunen har tagit beslut om att området 

inte är lämpligt för tågdepåverksamhet. 

Synpunkter - Ett kommunalt fattat beslut, vilket omöjliggör genomförandet av förslaget 

ska inte utelämnas utan borde, för tydlighetens skull, vara medtagen under den här 

punkten. 

Under avsnittet STUDERADE ALTERNATIV - RIMLIGA ALTERNATIV - 

Alternativ lokalisering av verksamhetsområdet (s 22 - 26) För att uppnå syftet med 

detaljplanen finns ett antal kriterier avseende lokaliseringen av planområdet, man anser 

måste uppfyllas. Detta för att möjliggöra för den markanvändning som detaljplanen 

avses säkerställa. Kriterierna utgörs av följande, utan inbördes rangordning: 

1. Möjligheter att ansluta planområdet till Ostkustbanan 

2. Samverkan med värmeverket (möjligheter att överskottsvärme från serverhallen 

skall kunna nyttjas av värmeverket) 

3. Storlek på fastigheter för att kunna inrymma den planerade verksamheten. 

Synpunkter - De tre kriterierna man anger är inget annat än en avsiktsförklaring över 

hur man vill utnyttja planområdet. 

1. Att ha möjlighet att ansluta till Ostkustbanan var ett krav när man avsåg att placera 

tågdepåer till planområdet och trots att kommunen har tagit beslut om att området är 

olämpligt för tågdepåändamål, driver planerna ändå i riktning mot någon form av 

lokaler för tågunderhåll. 

2. Är ett krav för att ”kunna” leverera energi till kraftvärmeverket från en 

datorhallverksamhet inom planområdet. På annan plats i MKB anger man samma 

krav, men för att kunna ta emot energi till verksamhet på planområdet. 

3. Är krav exploatören har för att ha utrymme för att bl a kunna bygga tågverkstad på 

området, dvs en sorts tågdepå, resp datahallar. 

Observera att kommunen tidigare meddelat att planområdet är olämpligt för 

tågdepåändamål. 

De fyra områdena exploatören pekar på i Brista-områdets närhet, är medvetet valda för 

att de uppenbart inte uppfyller de uppsatta kriterierna och därför kan förkastas. Det 

passar exploatören/ernas syften. 

Eftersom fjärrvärmeledningar kan dras avsevärda sträckor för att ansluta till en 

mottagare eller leverantör av energi, borde inte den fysiska placeringen vara avgörande. 
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Som ett exempel kan nämnas att kartongbruket Frövifors levererar värme till 

fjärrvärmenät på mer än 2 mils avstånd. 

Lägen för att kunna ansluta till Ostkustbanan i betydligt mindre känsliga områden än 

Brista, borde kunna anordnas på åtskilliga platser utefter eller i närheten av 

Ostkustbanan. Platser på avsevärt mindre känsliga ställen, med avsevärt lägre störningar 

på omgivningen, men ändå i attraktiva lägen för den typen av verksamhet. Vi motsätter 

oss en etablering av den här typen av verksamhet i Brista-Krogsta området! 

Under kapitlet LANDSKAPSBILD – Förutsättningar (s 31) står Krogsta by med ett 

tiotal fastigheter. 

Synpunkter Uppgiften är fel det borde stå 28 fastigheter. Under avsnittet Påverkan av 

belysning och ljusförhållanden (s 36) står Belysningen på byggnaderna avses placeras 

på fasaden, under takfoten. Vidare står det: För att undvika störningar mot omgivningen 

från verksamhetsområdet bör höga belysningsmaster (25 m) undvikas. Vidare står det 

… besvärande ljus från verksamheter begränsas mot bostäder. Söderut mot den öppna 

dalgången bedömer man att skyddsvallarna och vegetationen ska kunna mildra 

belysningseffekter till viss del. Uppvuxna träd i området är idag cirka 15-20 meter höga, 

och de anser man därför i viss mån kan dölja belysningsstolpar. 

Synpunkter - Vi antar att belysningen är till för att belysa områden människor och 

maskiner/fordon rör sig/vistas i och behöver därför rimligen inte placeras högre än för 

vägbelysning i stadsmiljö dvs 6 - 7 m höjd och definitivt inte placeras så högt, som 

under takfoten på 19 - 29 m höga byggnader! Vi begär att det i beskrivningen införs att 

höga belysningsmaster skall undvikas och belysningarna i området skall vara 

avskärmade så att de endast lyser nedåt. Ljus skall avskärmas mot bostäder och mot 

Krogsta by liksom mot Norrsunda. 

Det lär dröja mycket länge innan planterade träd (1,5 - 2 m vid planteringstillfället 

enligt uppgifter i handlingarna) når en sådan höjd att de rimligt döljer de höga 

byggnadsfasaderna (troligen mellan 30 - 50 år eller mer innan barrträd är tillräckligt 

höga). För merparten av lövträden når de troligen inte den höjden överhuvudtaget. Det 

är också viktigt att man väljer arter som är naturliga i området. Snabbväxande träd typ 

poppel känns inte som arter som hör hemma i landskapsbilden. 

SAMLAD BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN – DETALJPLANENS 

MILJÖKONSEKVENSER 

Under avsnittet Påverkan under byggtiden står: Störningar i form av buller, vibrationer, 

nedsmutsning visuell påverkan, lång byggtid. Stor negativ påverkan för närboende. Risk 

för läckage av näringsämnen i vattnet. 

Synpunkter Ett bergkrossverk i eller i närheten av planområdet (vilket är troligt att det 

kommer att finnas under byggtiden), kommer att höras långt från källan. Som exempel 

kan nämnas att ett sådant krossverk vid en bergtäkt mer än 5 km från en 

bostadsbebyggelse och med skog mellan krossverksplatsen och bostadsbebyggelsen, 

fortfarande hörs i bostadsbebyggelsen, om än som bakgrundsljud. Här kommer verket 

att vara betydligt närmare och med mindre skydd av t ex skog mot bebyggelsen, är 

risken överhängande att den kommer att vara svårt störande. Byggtiden anges också 

kunna vara ända upp till 10 år. Vi kan inte annat än att starkt motsätta oss en sådan 

situation! 

FÅGELINVENTERING daterad 25 juni 2018 

Kapitel/avsnitt Fältinventering 

Den använda metoden för fältinventeringen anges vara Linjetaxering utefter 2 linjer i 
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nord-sydlig riktning. Den genomfördes under 2 timmar mellan kl 05 och 07 den 29 maj 

2018. Den kontaktade lokala ornitologen Anders kände inte till området och trodde inte 

att någon ornitolog brukade besöka detta område. Ett revir för sånglärka har noterats i 

områdets södra del, på gränsen till detaljplaneområdet. 

Synpunkter - I kontakt med Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på Birdlife Sverige 

(Sveriges Ornitologiska Förening) framkom vilket förväntat resultat man kan få av en 

sådan linjetaxering. En linjetaxeringen som utförs vid ett tillfälle ger en uppfattning om 

förekommande arter och antal vid det tillfället, men det finns en uppenbar risk för 

betydande mörkertal, både vad gäller antal och arter. Vissa arter kan av olika anledning 

vara mycket svåra att upptäcka. Vid den tid som fältinventeringen gjordes är det 

exempelvis troligt att flera arter låg på ägg och därmed undvek att röja sig. 

För att en seriös fältinventering av fåglar ska kunna bedömas trovärdig och åtminstone 

komma i närheten av att uppfylla miljöbalkens kunskapskrav, krävs att man upprepar 

linjetaxeringen vid flera tillfällen. Då ökar sannolikheten att man på ett fullgott sätt 

täcker in de arter som är väsentliga för bedömningen av om huruvida den tänkta 

exploateringen påverkar naturmiljön på ett sätt som kan utlösa artskyddsförordningens 

förbudsregler. Här är den utförd endast en gång, den 29 maj 2018 mellan c:a kl 05 – 07. 

Det kan givetvis ge en inblick i vilka arter och antal man kan förvänta sig, men är alltför 

bristfällig för att utgöra grund till beslut om omvandling av jordbrukslandskap till 

industrilandskap. Dessutom var 2018 ett mycket torrt år varför flera arter redan sökt sig 

därifrån i brist på föda. 

Idag är mycket stor andel av jordbrukslandskapet nyttjat så att det inverkar menligt på 

artförekomsten. Fåglarna har oftast bara dikesområden, övergångszoner och åkerholmar 

att tillgå. Därför är det småskaliga jordbruket extra viktigt för många arter, däribland 

sånglärkan. Vi anser att det är tveksamt även ur den här aspekten att hårdexploatera det 

avsedda planområdet. 

På åkermarken direkt söder om detaljplaneområdet har också flera revir med häckande 

sånglärkor observerats under många år. Fåglarna är känsliga för störningar, vilket vi sett 

exempel på under våren och sommaren 2020 då arbete i ett stråk över åkermarken söder 

om planområdet för en ny kabel för elförsörjning, medförde att sånglärkan försvann från 

området. De ingrepp man avser att utsätta planområdet för skulle störa djur- och 

fågellivet inom hela området betydligt mer och kanske för all framtid! 

Sånglärkan liksom flera av de andra noterade fågelarterna är viktiga inslag på 

åkermarken i och omkring Krogsta by med sin sång i anslutning till häckningen. Det 

känns viktigt att inte begränsa levnadsvillkoren för lärkan i området. Om för få par kan 

finna häckningsplatser i området är risken stor att de försvinner. Förlust av livsmiljöer 

för hotade arter kan inte få fortsätta – en överlevnadsfråga för oss alla. När mångfalden 

försvinner, försvinner förutsättningarna även för människan, vilket WWF har 

aktualiserat allvaret i, i en rapport de senaste dagarna. 

Djurlivet - Alla fladdermöss är ekologiskt viktiga och är fridlysta i Sverige. Det råder 

brist på deras naturliga boplatser t ex hålor i gamla träd. Fladdermöss har tidigare 

förekommit rikligt i Krogsta by. I takt med att deras naturliga habitat har försvunnit och 

inskränkts genom byggnation har vi som bor här noterat att förekomsten av fladdermöss 

har minskat. Eftersom många fladdermöss är rödlistade är deras boplatser 

(nyckelbiotoper) och dess lämplighet i form av äldre träd, gamla gårdar, uthus och 

jordkällare väsentligt att bevara. Fladdermöss har ett omfattande skydd av Eurobats 

vilket innebär att deras revir och boplatser har ett starkt lagstadgat skydd. 

Hur mycket har inte redan olagligt raderats i och med skövling och okänslig 

plansprängning av naturmarken som skett t ex i södra industriområdet? Vi som bybor 
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kan inte se att någon inventering och noggrann utredning har genomförts avseende t ex 

de lagskyddade fladdermössen. Om de djurarter som har ett starkt lagligt skydd 

avseende livsmiljöer behandlas på ett sådant utraderande sätt hur ska då de arterna utan 

starkt skydd men även de med stor betydelse för människans livsmiljö skyddas? Sigtuna 

kommun ska beakta de lagar och föreskrifter som finns till skydd för växter och djur! 

Kommentar 

Samhällsbyggnadskontoret har uppdaterat de bilagor där reviderat planförslag har fått 

påverkan på omgivningen. I miljökonsekvensbeskrivningen har planområdesgränsen 

kontrollerats och reviderats vid behov. 

Projektet får en påverkan på landskapsbild och kulturmiljö jämfört med 

nollalternativet. Detaljplanens syfte är att minimera påverkan vilket har gjorts genom 

att minska volympåverkan av byggnader genom reglering av byggnadens 

fasadutformning där fasaders kulör delas upp horisontellt och vertikalt. För att minska 

påverkan på landskapsbilden bevaras vegetation och höjder runtomkring planområdet. 

Naturstråkets huvudsakliga syfte är inte att vara ett attraktivt gångstråk då detta är 

svårt att uppnå i ett industriområde. Syftet är att hantera dagvattnet samt att göra det 

möjligt för människor att röra sig genom området.  

I utredningarna framgår det vilket konsultbolag samt vilka konsulter som har tagit fram 

dem. Utredningarna följer lagar, allmänna råd och riktlinjer som finns inom respektive 

ämnesområde. Utredningarna är även granskade av experter på kommunen.  

MKB:n har kompletterats med hur begreppet "Väsentliga samhällsintressen" är 

definerade i  prop. 1985/86:3, s. 53, samt ytterligare motivering till varför 

exploateringen anses som ett väsentligt samhällsintresse. 

Förenlighet med miljöbalkens kapitel 3,4 och 5 
I miljökonsekvensbeskrivningen har en analys utförts gällande möjligheterna att ta 

aktuell jordbruksmark i anspråk för de verksamheter som anges i detaljplanen. 

Analysen har utförts efter det ställningstaganden som Länsstyrelsen i Stockholms län 

har gjort avseende exploatering av brukningsvärd jordbruksmark. Analysen visar att 

det är rimligt att befintlig jordbruksmark inom det aktuella planområdet kan tas i 

anspråk för den planerade verksamheten, bland annat då exploateringen bedöms ha ett 

väsentligt samhällsintresse enligt definitionen i prop. 1985/86:3, s. 53 

I regeringens proposition 1985/86:3 med förslag på hushållning med naturresurser 

m.m. definieras ”Väsentligt samhällsintresse” enligt följande: ”Sådana 

samhällsintressen kan vara t.ex. bostadsförsörjningsbehovet. intresset av att kunna 

lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och 

lämpliga tekniska försörjningssystem samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen.” 

Kommunens målsättning vid exploatering är att skapa väl fungerande och lämpliga 

tekniska försörjningssystem genom att lokalisera arbetsplatser och bostäder i 

anslutning till varandra, och i anslutning till befintliga försörjningssystem. Detta är ett 

led i att hushålla med bland annat naturresurser genom att använda de resurser som 

redan finns. Ett exempel på detta är Rosersberg där nya bostäder och arbetsplatser 

håller på att utvecklas i anslutning till befintlig infrastruktur. Föreliggande planförslag 

bedöms följa kommunens intentioner genom att knyta verksamhetsområdet till befintlig 

järnväg, samt att anlägga verksamhetsområdet i anslutning till fjärrvärmeverket för att 

kunna nyttja överskottsvärme. Utifrån ovanstående motiveringar bedöms planerad 

exploatering ha ett väsentligt samhällsintresse och faller inom den definition som anges 

i regeringens proposition 1985/86:3 med förslag på hushållning med naturresurser 

m.m., att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem. 
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Sigtuna kommuns rykte 
Sigtuna kommun agerar enligt gällande lagar och regler. 

Angående bedömning i MKB 
Enligt 15 § miljöbedömningsförordningen ska verksamhetsutövaren se till att 

miljökonsekvensbeskrivningen tas fram med den sakkunskap som krävs. Den konsult 

som har upprättat MKB:n uppfyller sakkunskapskravet, och den metod som har använts 

för bedömningen av effekter och konsekvenser är beprövad i andra projekt och följer 

lagstiftningen. Metoden beskrivs utförligt i MKB:n. 

Förändrad landskapsbild, naturmiljö och kulturmiljö 

Detaljplaneförslaget bedöms ha en negativ påverkan på befintliga naturvärden inom 

området. Det finns dock möjligheter att skapa nya naturmiljöer med förutsättningar för 

biologisk mångfald. Rosersbergsbäcken kommer att ges en mer naturlig utformning, 

och i anslutning till denna kan flera nya naturmiljöer tillskapas som i viss mån kan 

kompensera för förlusten av befintliga naturvärden.  

Vad gäller kulturmiljö har MKB:n kompletterats med en siktanalys från de 

kulturmiljövärden som finns i området. Resultatet visar att planområdet inte exponeras 

mot Krogsta gård, Krogsta bymiljö, Slottsvägen eller Rosersbergs slott. Resultatet av 

analysen visar att detaljplanen främst påverkar kulturmiljön inom planområdet. 

Utanför planområdet bedöms påverkan vara begränsad, och är till största delen 

kopplad förändringar av landskapsbilden.  

 

Vad gäller landskapsbilden bedöms föreslagen detaljplan medföra en omfattande 

påverkan på landskapsbilden, men påverkan är olika beroende på var i landskapet man 

befinner sig. Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med en siktanalys för hur 

planområdet exponeras mot olika platser i landskapet. Denna ligger till grund för 

bedömningen av påverkan på landskapsbilden. Analysen visar att de stora byggnaderna 

kommer att döljas av både befintlig och ny vegetation. Bedömningen av områdets olika 

kvalitéer visar också att en stor del av dessa kommer att kunna bevaras, och till vissa 

delar förstärkas. Trots att exponeringen av de nya byggnaderna kommer att vara 

begränsad, kommer att landskapet att förändras påtagligt. Föreslagen detaljplan 

kommer medföra att landskapets form ändras på grund av detaljplanens genomförande. 

Dock säkerställs åtgärder på plankartan som begränsar de negativa konsekvenserna.  

Överlag har bedömningarna av påverkan på landskapsbilden och kulturmiljön har 

förtydligats, och resonemanget har utvecklats för att bli tydligare och skapa förståelse 

för bedömningen.  

 

Fråga om eldrivna fordon 
Det kommer troligen även i framtiden vara aktuellt med en kombination av transport på 

tåg och transporter med lastbil. Tåg använder mindre energi per transporterat gods och 

är alltså ett miljövänligt alternativ även vid omläggning till elbilar. 

Synpunkter om byggnadernas volymer och påverkan på landskapsbilden 

Högsta möjliga totalhöjd i Brista är 19,5 - 29m (om man gör marken så låg som man 

får). Vilket ger en flexibilitet för olika slags verksamheter att etablera sig, samtidigt som 

områdets topografi, växtlighet och utformning gör att byggnaderna ligger mycket dolt i 

landskapet. Byggnaderna kommer vara som mest synliga från järnvägen och därför 

reglerar detaljplanen en färgsättning av byggnadernas fasader med syfte att smälta in 

och begränsa byggnadernas volymverkan. Påverkan på landskapsbilden bedöms 

medföra måttliga negativa konsekvenser på landskapsbilden. 

Definition av Krogsta by 

Avgränsningen av Krogsta by utgår från riksintressebeskrivningen, kommunens 
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kulturmiljöprogram, samt den kulturutredning som har upprättats inom ramen för 

projektet.  

Synpunkt om att MKB är partsinlaga 

Kommunen har planmonopol och bestämmer över kommunens mark- och 

vattenanvändning. Detta innebär att handläggare på kommunen granskar och 

godkänner samtliga utredningar. Den konsult som har upprättat MKB:n uppfyller 

sakkunskapskravet, och den metod som har använts för bedömningen av effekter och 

konsekvenser är beprövad i andra projekt och följer lagstiftningen. Metoden beskrivs 

utförligt i MKB:n. 

Kommunalt beslut 

Samhällsbyggnadskontoret anser att bakgrundsinformationen på s. 12 är tillräcklig och 

möjliggör för allmänheten att begära ut handlingarna från kommunen om man är 

intresserad.  

Tvetydiga uppgifter i MKB ta emot eller leverera energi till kraftverket 

Kommunens inriktning vid en exploatering är att lokaliseringen ska ske i anslutning till 

befintliga försörjningssystem, för att utnyttja befintlig infrastruktur så långt som 

möjligt. Detta har förtydligats i MKB:n. 

Möjlighet att bygga en sorts tågdepå 

Planbeskrivningen har förtydligats med en beskrivning av den verksamhet som medges 

och att en tågdepå inte är möjlig att uppföra. Kommersiella förutsättningar för en depå 

för persontåg saknas. Detta då SL/Trafiknämnden och Trafikförvaltning i Region 

Stockholm vid flera tillfällen, meddelat att de inte ser något behov av en depå för 

persontåg inom planområdet. Enligt planförslaget är det möjligt att ordna fler tågspår 

med angöring norrifrån inom planområdet, men det är inte möjligt att göra en tågdepå 

med många tågrörelser. 

Storleken på byggnaderna kopplade till tågdepåkrav 

Även serverhallar och lager kräver stora byggnader. 

Val av lokalisering 

En analys har utförts gällande alternativ lokalisering. Inga andra 

lokaliseringsalternativ har identifierats som kan uppfylla syfte och krav med projektet. 

Om inte syftet med projektet kan uppnås, är det inte heller ett alternativ, enligt 

miljöbalkens definition. MKB:n har kompletterats med ytterligare information om val 

av lokalisering. 

Närhet till fjärrvärmeverket bör inte vara ett kriterie 

Kommunens inriktning vid en exploatering är att lokaliseringen ska ske i anslutning till 

befintliga försörjningssystem, för att utnyttja befintlig infrastruktur så långt som 

möjligt. Kommunen bedömer att det är realistiskt med en samverkan mellan 

exploateringen och värmeverket. 

Belysningsstolpar 

Bestämmelsen förtydligas: Besvärande ljus från verksamheten mot bostäder ska 

begränsas. Belysningsstolpar får vara högst 12m höga. Belysningsarmaturer monterade 

på fasader får sitta som mest 8m över anslutande marknivå. Belysningen ska vara 

riktad och begränsas till verksamhetsområdets utbredning. 

Tid för träd att växa upp 

Illustrerade nya träd i perspektiven är 8m höga just av detta skäl. (som de förväntas 

uppnå efter 5 år)  
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Buller under byggtiden 

En bullerutredning (Structor, Brista industriområde – Byggbuller, 2020-11-19) för 

genomförandet har tagits fram efter utställningen. Utredningens bedömningsgrund är 

enligt Naturvårdverkets riktvärden för buller från byggplatser. I utredningen framgår 

att samtliga moment beräknas uppnå bullernivåer under riktvärdena dagtid (vardagar). 

För anläggningsarbete under övrig tid krävs att tystare maskiner används. 

Ifrågasätter metod för fågelinventering 

Inom detaljplaneområdet har sju rödlistade fågelarter påträffats, däribland sånglärka 

och törnskata. De flesta av de funna arterna är knutna till jordbrukslandskapet men två 

är knutna till skogslandskapet. För de arter som finns inom området bedöms inte 

arternas bevarandestatus påverkas av exploateringen, då den typ av miljö som tas i 

anspråk altjämnt är vanlig i trakten runt planområdet. Skyddsåtgärder i form av bl.a. 

nya utvecklade våtmarksmiljöer och bevarande av träd har även vidtagits inom planen 

för att skapa lämpliga biotoper för de flesta av de förekommande fågelarterna. 

Kommunen gör bedömningen att inventeringen håller en lämplig nivå och inte påvisar 

indikationer på att mer ingående utredningar behöver genomföras. 

Inventering av fladdermöss 

Ingen artspecifik inventering har genomförts för just fladdermöss under detaljplanens 

framtagande. I naturvärdesinventeringen enligt SIS har det inte påvisats att området 

innehar specifika högintressanta livsmiljöer för fladdermöss. Inte heller i Artportalen 

(senast uttag 2021-01-28 med urvalsår 2000-2021) finns några observationer av 

fladdermöss registrerade i eller i närhet till detaljplaneområdet. Kommunen har utifrån 

det bedömt att ingen specifik fladdermusinventering behöver genomföras för området.   

De observationer av fladdermöss som finns registrerade i Artportalen (senast uttag 

2021-01-28) påvisar observationer av fladdermöss vid sjön Fysingen ca 3 km 

(fågelvägen) sydöst om planområdet. Fysingen är ett skyddat naturområde i form av 

naturreservat med både skogsområden, betesmark, strandängar och sjöområde och 

närhet till slottsmiljöer öster om sjön Fysingen. Naturreservatet och markerna österut 

kan utgöra bra livsmiljöer för fladdermöss. Området avgränsas dock från det aktuella 

detaljplaneområdet av bland annat väg E4, järnväg och Rosersbergs tätort. 

 

31. Privatperson 30 (916733) 

Med anledning av för oss ny information, skulle vi vilja redovisa våra åsikter gällande 

följande problem: 

Krogstaborg, (Norrsunda-Krogsta 4:2) har varit livsmedelsproducerande 

jordbruksfastighet i flera hundra år. Det bedrivs fortfarande jordbruk och skogsbruk på 

fastigheten. Krogstaborg har med tiden blivit bas för en entreprenadverksamhet med ett 

20-tal anställda och en serviceverkstad. Verksamheten är beroende av att lastbil med 

släp kan transportera insatsvaror, drivmedel och stora maskiner till gården. Dessa 

transporter klassas som BK 1 trafik. Trafikverket planerar att järnvägsöverfarten (den 

mot Norrsunda Kyrka), vilket innebär att den enda kvarvarande tillfartsväg, skall gå 

igenom Krogsta by. Denna väg har sitt ursprung i att möjliggöra för dåtidens bönder och 

torpare, skulle kunna ta sig till Norrsunda kyrka. Enlig vår uppfattning är denna väg inte 

byggd för BK 1 trafik. Denna då blivande enda in- och utfarten för vår verksamhet, 

kommer därigenom avsevärt att försämras. Detta ur ett trafiksäkerhetsmässigt sätt, men 

också ur ett, för kommunen framtida behov av att exploatera utefter samma vägsträcka. 

Företaget har idag, två egna lastbilar med släp (24 m) som dagligen åker på vägen då de 

utgår från gården. Detta kan även utökas till fler fordon i framtiden och kan medföra 
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svårigheter för framkomligheten både för den tunga trafiken, men även för alla som ska 

möta dessa fordon. Därför behöver vi en väg där den tyngre trafiken kan ta sig fram 

utan svårigheter för alla typer av trafikanter. Denna väg finns idag, men kommer ej att 

kunna nyttjas i framtiden. Vi anser att den tänkta vägen som finns idag och som 

kommer att bli den väg som vi anmodas använda i framtiden, inte räcker till. 

Med detta som ursprungspunkt, anser vi oss vilja ta del av de kommande planerna för 

området och dess trafiksituation. Med tanke på vårt långvariga engagemang på orten, 

har vi därigenom skaffat oss en del kunskap om vilka problem och möjligheter det finns 

för olika alternativ. Vi skulle härigenom önska komma i kontakt med ansvarig och se 

om det går att finna lösningar för alla inblandade parter. 

Kommentar 

Enligt trafikverkets vägplan (som nu är pausad) är Slottsvägen anpassad för BK1-

trafik. Det är i nuläget oklart om tunneln kommer genomföras enligt Trafikverkets 

förslag. Kommunens ambition är att Krogsta entreprenad framförallt ska använda den 

norra avfarten för att undvika tung trafik genom bostadsområdet i söder.  

Möte hölls mellan kommunen och Krogsta entreprenad. Under mötet informerade 

kommunen om osäkerheterna ovan. Det beslutades att kommunen ska hålla Krogsta 

entreprenad informerad om Slottsvägen och eventuell stängning av Krogsta överfarten.  

 

32. Privatperson 31 (916348) 

Inledning 

Innan vi går in på själva dokumentet är det första vi vill göra att mana 

kommunledningen till eftertanke. Vi ser ett stort behov av att våra makthavare stannar 

upp och reflekterar över vad som håller på att hända med kommunens södra delar och 

då främst området runt Rosersberg, dit även Brista får räknas. 

Genom att under åren ha tillåtit en fullkomligt grotesk exploatering och 

landskapsförstörelse kring Rosersbergs södra delar och nu även vara på väg att låta den 

norra sidan få samma behandling, så håller kommunledningens ambitioner att utveckla 

Rosersberg som samhälle enligt Vision Rosersberg (2016) på att omöjliggöras. Man är 

på väg att fullständigt förlora sin handlingsfrihet kring att skapa den miljö som krävs för 

ett attraktivt boende i samhället och kanske ännu mer i den expansion som är under 

planering väster om Ostkustbanan upp mot Krogsta och som går under arbetsnamnet 

Västra Rosersberg. Vi talar om en mångdubbling av antalet invånare i 

rosersbergsområdet inom en relativt snar framtid och dessa kommer ha behov av natur, 

livsrum för välmående och rekreation i ännu större omfattning än vad som är fallet idag. 

Antalet tillgängliga skogsområden och promenadstråk i Rosersbergs närhet har redan 

idag minskat kraftigt till förmån för exploatörernas stenöknar. Värdefull och produktiv 

åkermark får ständigt stryka på foten och det är tydligen inga problem att skaffa 

dispenser för att gräva bort det ena fornminnet efter det andra. Om föreliggande 

detaljplan blir verklighet och skapar ännu en stenöken, samtidigt som planerna för 

Västra Rosersberg och expansionen av nuvarande industriområde västerut mot Mälaren 

fullföljs enligt plan, försvinner i princip all skog i Rosersbergs närområde. Invånarna 

blir då hänvisade till den naturmark som tillhör Rosersbergs Slott och till delar både är 

och har varit Försvarsmaktens övnings- och skjutfält. Det sistnämnda betyder att 

området innehåller blindgångare och oexploderad ammunition, vilket gör det riskfyllt 
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att vistas i vissa delar, något som även framgår av varningsskyltar runt området som i 

sig skapar olust och otrygghet. 

Genom att expandera nuvarande industrietablering i Brista söderut in i Krogsta minskas 

attraktiviteten och lockelsen i att bosätta sig i det vackra, lugna och naturnära 

Rosersberg, som redan idag alltmer börjar förknippas med industrier. Och varje familj 

som bosätter sig i rosersbergsområdet ger kommunen en bättre och stabilare skattebas 

än de arbetstillfällen som en industrietablering lockar med och som till stora delar ändå 

kommer att upptas av boende utanför kommunen. 

Train Alliance är en intressent och delägare i planområdet, tillsammans med 

Kilenkrysset. I den förstnämndas delårsrapport för Q2 2020 uttrycks en glädje över att 

”Kilenkrysset lyckats driva markförädlingsarbetet på utställning”. Med en sådan 

formulering kan man fråga sig vem som egentligen styr utvecklingen av planarbetet i 

kommunen. Exploatören Kilenkrysset omnämner ofta Sigtuna Kommun som favorit 

bland kommuner att samarbeta med och frågan är om inte detta skall tas som en 

varningssignal om att kommunledningen behöver återta kontrollen snarare än som ett 

allmänt gott betyg på samarbetsklimatet. 

Övergripande synpunkter 

Utställningshandlingen utgör med alla sina bilagor och sidodokument ett mycket 

omfattande material att ta till sig. På sina ställen märks det att planuppdraget har 

närmare 10 år på nacken och att man har återanvänt en del material, främst bilder och 

figurer. Det planområde som är aktuellt idag motsvarar ungefär det som gällde vid 

inledningen 2011 men som sedan i åtminstone två omgångar, på något för ansvariga 

politiker okänt sätt, kom att utökas med 30 %, bl a rakt genom Krogsta gård. 

Dessa förändringar av områdets utbredning över tid återspeglas i en del bildmaterial 

som avbildar det område som var aktuellt runt 2014. Med tanke på att exploatören även 

äger marken omedelbart söder om nuvarande planområde och tidigare blottat sina 

ambitioner att utan minsta hänsyn till de boende även exploatera Krogsta gårdsområde, 

ger detta upphov till oro och en osäkerhet om vad som gäller och om det rentav finns en 

dold agenda att expandera området söderut så snart föreliggande detaljplan vunnit laga 

kraft och området har fördärvats bortom räddning. Vi befarar att boendevillkoren i 

Krogsta skulle väga lätt om vi ställs mot utfästelser om ännu fler arbetstillfällen om man 

bara får utöka området lite och det angränsande området i norr då ändå anses förstört 

när man väl börjat planspränga det. 

Enligt Train Alliance delårsrapport för Q2 2020 är bolagets strategiska plan för 

planområdet att tillsammans med Kilenkrysset skapa ett ”Järnvägscentrum Stockholm 

Nord”. I våra ögon finns det en uppenbar risk att en sådan storslagen ambition på sikt 

kräver utökade anslutningar till Ostkustbanan söderut och då marken för detta redan 

finns i exploatörens ägo är risken överhängande för en framtida expansion av området 

söderut om inte kommunen orkar stå upp för sina invånare. 

Det är därför ur vår synvinkel av allra största vikt att den skyddszon mot Krogsta som 

ingår i nuvarande planförslag och dessutom ingår i styrvillkoren från 2011, betonas och 

görs så svår som möjligt att upphäva i eventuella framtida planändringar. Skulle en 

etablering i framtiden tillåtas expandera söderut, t ex med flera spår, kommer det i 

princip att göra Krogsta obeboeligt. Ingen vill stirra in i en bullervall från några meters 

håll och sova i en odräglig ljus- och ljudmiljö. Redan den enda växel som finns i 

området idag stör de närboende trots försök till bulleråtgärder. 

En önskvärd utveckling ur de boende i Krogsta och Rosersbergs perspektiv är att 

Sigtuna kommun antingen i samband med de markbytesaffärer som sker mellan 
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kommunen och exploatören Kilenkrysset, alternativt som ett enskilt förvärv, köper in 

Krogsta gårdsområde och marken söder därom, det som idag utgör fastigheterna 

Norrsunda-Krogsta 16:1 och (delar av) 16:2 (med reservation för att den 

fastighetsreglering som omnämns i planförslaget kan ha ändrat beteck-ningarna). En 

sådan åtgärd skulle markant öka kommunens handlingsfrihet i utvecklingen av Västra 

Rosersberg samtidigt som den kraftigt skulle minska den idag uppenbara risken för en 

hänsynslös exploatering av Krogsta. 

En annan faktor som följer av detaljplanen är att järnvägsövergången vid Krogsta gård 

kommer att stängas. Det finns emellertid många argument för att fortsatt behålla 

möjligheten att passera Ostkustbanan i Krogsta, åtminstone för gående och cyklister, 

förslagsvis på någon form av bro: 

 Att stänga järnvägsövergången innebär en katastrof inte bara för de boende i 

Krogsta som blir instängda i en återvändsgränd, utan även för Rosersbergs 

invånare och de tusentals tillkommande sådana som inom en inte alltför 

avlägsen framtid ska bebo Västra Rosersberg. Slingan genom Krogsta och ut 

mot Norrsunda kyrka är ett väldigt välutnyttjat promenad-, rid- och cykelstråk 

och utan järnvägsövergång blir Krogsta bara en död blindtarm samtidigt som 

kopplingen till kyrkan och fortsättningen upp mot Åshusby förloras. 

 Stängs vägen från kyrkan förloras också en stor del av läsbarheten för området 

utveckling sen 1600-talet, liksom kopplingen till Krogsta by. Vägen på östra 

sidan om järnvägen kommer då att sakna målpunkter väster om Norrsunda 

kyrkby och om den blir kvar kommer den då få karaktären av blindväg som 

erfarenhetsmässigt gärna lockar till sig skräpdumpning och andra oönskade 

aktiviteter. Som en del av riksintresseområdet AB71, Skålhamravägen, bör 

vägens sträckning behållas. 

 En passage över järnvägen i Krogsta gynnar tillfarten till planområdet söderifrån 

med utryckningsfordon så som planeras genom att korta körtiden vid utryckning. 

 I Krogsta med närområde finns flera verksamheter som opererar tunga 

jordbruks- och entreprenadmaskiner och som har behov av att köra dessa in och 

ut ur området. Stängs järnvägsövergången tvingas dessa köra genom Västra 

Rosersberg, vilket skapar stora trafiksäkerhetsrisker och olägenhet med buller, 

vibrationer och avgaser. På vägen kommer t.ex. förskolor att passeras. Dessutom 

finns risken att maskinerna inte ryms i den tunnel som planeras under järnvägen 

vid Slottsvägen, utan tvingas köra över Rosersbergs industriområde, vilket 

ytterligare exponerar de boende för trafiksäkerhetsrisker. I  

 

Genomförandebeskrivningen anges att KGR entreprenad skall ges rätten att köra 

in och ut ur Krogsta norrut genom planområdet. Med en sådan möjlighet följer 

sannolikt en risk för att även annan trafik utnyttjar denna smitväg och därmed 

ökar trafikmängden i Krogsta, vilket inte är önskvärt. Det finns även andra 

verksamheter i området som har samma behov som KGR, t ex Kvarnboda gård 

och Peter Collin Grävmaskiner AB. 

Enligt den Avsiktsförklaring mellan Train Alliance och Sigtuna kommun som 

godkändes av kommunstyrelsen 2013-03-11, åtar sig exploatören bl a att anlägga en 

gång- och cykelbro över Ostkustbanan i Krogsta. Då vi inte hittat någon uppgift om att 

denna avsiktsförklaring har upphävts och nuvarande planförslag rör samma ärende som 

var aktuellt vid tiden för avsiktsförklaringen, så borde det inte möta några hinder att 

skriva in kravet på en bro i kommande exploateringsavtal samt även märka ut denna i 

Plankartan då planeringsområdet sträcker sig ända ner till dagens järnvägsövergång. 
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Synpunkter på avsnittet Till detaljplanen hör följande handlingar 

1. (Sid 1 – Övriga handlingar): Referensen till Programsamrådsredogörelsen är 

otydlig. Den ursprungliga redogörelsen från 2014 utgör visserligen en bilaga till 

den nyare versionen daterad 2020-05-19 som innehåller resultatet av 

programsamrådet 2018, men genom att planområdet har ändrat såväl omfattning 

som innehåll mellan dessa båda samråd torde det vara det nyare dokumentet som 

är mest relevant och därmed bör ingå i referenslistan. PM Brista, Krogsta gård 

och Riksintresse för Kulturmiljövård AB71, har olika datum i referenslistan resp 

på sidan 23 (2019-08-28 resp 2019-06-20). Det handlar dock såvitt vi kan se om 

samma dokument. 

Synpunkter på avsnittet Detaljplanens syfte och huvuddrag 

2. (Sid 2 – Planförfarande): I det ursprungliga planuppdraget angavs 

genomförandetiden till 5 år. Om detta beslut förnyades först 2019-10-14, har allt 

planarbete i perioden 2016 -2019 bedrivits utan sanktion. Är detta fallet? 

Synpunkter på avsnittet Miljöbedömning 

3. En allmän kommentar kring Miljökonsekvensbeskrivningen och valet av 

referensalternativ i kapitel 5 är att valet av alternativa lokaliseringar är utfört på 

ett mycket oseriöst sätt och är ett rent spel för galleriet i syfte att peka ut det 

aktuella planområdet som det enda möjliga. Man har godtyckligt valt ut 

områden i planområdets närhet utan hänsyn till vare sig storlek, gällande planer, 

markägarförhållanden eller förhållande till överlämningsbangården och lägger 

med dessa som alternativ bara för att ha något att döma ut. Det finns inget som 

säger att referensalternativen måste sökas i omedelbar närhet av aktuellt 

planområde och det finns heller ingenting som tvingar denna verksamhet att 

förläggas till Sigtuna kommun annat än att det ligger i exploatörens intresse att 

så sker. Anläggningar av denna typ kan i princip förläggas var som helst i 

närheten av Ostkustbanan (eller annan järnväg), t ex finns många bra lägen norr 

om Märsta på vägen mot Uppsala eller söderut mot Upplands-Väsby om man 

vill vara kvar i norrort. Ett av kriterierna för val av område är att det ska vara 

möjligt att leverera överskottsvärme till kraftvärmeverket från en 

datorhallverksamhet inom planområdet. Då området ska utformas med 

inriktning på spåranknuten logistik och verkstäder är detta ett märkligt krav att 

lägga så stor vikt vid. Fjärrvärme kan dras långt och antalet datorhallar med 

behov av järnvägsanknytning måste vara försvinnande få sedan datorer av 50-

talstyp som tog upp hela rum gick ur tiden. 

4. (Sid 4 – Nationella miljömål): Man kan ifrågasätta om resonemanget att växla 

lastbilstrafik mot tågtrafik verkligen är så miljövänligt som det vid första anblick 

verkar. Vi vet ingenting om hur den el som tågen drivs av produceras och inom 

en inte alltför avlägsen framtid kommer även lastbilar vara eldrivna. Tekniken 

för detta finns redan idag.  

I dagsläget är man på väg mot batterier med 100 mils räckvidd till halva vikten 

och kostnaden mot nuvarande och utan sällsynta och nedsmutsande mineraler. 

Att nyttja tåg av miljöskäl ter sig därmed allt mindre viktigt och då flexibiliteten 

i lastbilar är mycket större är det tveksamt om godshanteringen på tåg har en så 

gyllene framtid som gärna förespeglas och i någon mån motiverar denna 

detaljplan. Se bara på de fraktbolag som redan idag erbjuder transport av 

lastbilsgods genom Sverige på tåg och som inte alls har fått den efterfrågan de 

räknade med utan har fått minska sina ambitioner - och det idag då miljöfaktorn 
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till tågets fördel är mycket större än vad den kommer att bli inom en nära 

framtid.  

Det är i dagsläget dessutom sannolikt så att Sigtuna kommun har försämrat sin 

lokala miljö genom att koncentrera stora mängder lastbilstrafik till Stockholm 

Nord Logistikcentrum (industriområdet söder om Rosersberg) för att där lasta 

om till och från järnväg. Regionalt och nationellt kanske det ger en förbättring 

av miljön men knappast lokalt. Den verksamhet som nu planeras i planområdet 

är såvitt vi kan bedöma till delar mer av samma sak - en massa (idag) smutsiga 

lastbilar som ska hämta och lämna gods vid järnvägen.  

Att föreliggande detaljplaneförslag motverkar miljömål som ”Ett rikt 

odlingslandskap” och ”Levande skogar” anses rättfärdigat av att projektet 

bedöms som ett samhällsintresse. Vi ifrågasätter denna bedömning och anser att 

det snarare handlar om ett särintresse från exploatören att förlägga verksamheten 

i just detta område. Samhällsintresset måste enligt Miljöbalken dessutom vara 

väsentligt för att motivera ett ianspråktagande av högproduktiv jordbruksmark 

och det lever knappast detta planförslag upp till. 

5. (Sid 6 – Sammanvägd bedömning): I första stycket nämns att olika 

lokaliseringsalternativ har bedömts och förkastats. Om detta syftar på den 

farsartade genomgången av referens-alternativ i MKB så har denna bedömning i 

våra ögon inget värde utan är en ren partsinlaga.  

Sid 7: Den slutliga bedömningen är att ”detaljplaneförslaget inte medför någon 

betydande miljöpåverkan”. Ändå föreslås en uppföljning av betydande 

miljöpåverkan i stycket Uppföljning lite längre ner på sidan. Varför följa upp 

något som inte finns?  

Vi finner det för övrigt väldig märkligt att det är möjligt att planspränga ett helt 

skogsområde och tippa ut dessa massor på närliggande åkrar utan att det ger en 

betydande miljöpåverkan, åtminstone lokalt. 

Synpunkter på avsnittet Förutsättningar och förändringar 

6. (Sid 13 – Natur, Mark, vegetation): Länsstyrelsen har i sina remissvar erinrat om 

att jordbruksmark av denna högvärdiga typ i normalfallet bara får tas i anspråk 

av väsentliga samhällsintressen. Är detta villkor verkligen uppfyllt i detta fall? 

Eftersom det inte längre handlar om att bygga en depå för de pendeltåg som 

trafikerar Ostkustbanan i omedelbar närhet, så finns inget direkt motiv till att 

förlägga t ex en lok- och vagnverkstad i detta område. Den kan placeras i stort 

sett var som helst i Stockholmsområdet (eller rentav i riket) i och med att det 

ändå måste ske rena transportkörningar till platsen. Det enda ”särskilda intresse” 

som finns i detta fall är väl exploatörens, och det är irrelevant i sammanhanget.  

Behöver området väster om Rosersbergsbäcken verkligen höjas på samma sätt 

som området närmare Ostkustbanan? De verksamheter som förutses i områdets 

västra del (datorhallar nämns) verkar inte ha behov av spåranslutning och borde 

då inte behöva anpassas i höjd lika kraftigt som den östra delen, till förmån för 

landskapsbilden och byggnadernas upplevda volym om de ligger lägre. Figur 42 

på sidan 45 antyder att ovanstående resonemang gäller och att utfyllnad 

mestadels kommer att ske öster om Rosersbergsbäcken, är det rätt uppfattat? 

7. (Sid 15 och 18 – Natur, Naturvärden): Planområdet i figur 10 och 15 visar en 

felaktig gräns i söder för planområdet. Det spetsformade området längs 

Ostkustbanan är mycket smalare och följer järnvägen norrut (T2 på Plankartan) 
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enbart i syfte att rymma ett ytterligare parallellt spår (och förhoppningsvis en 

bro). 

8. (Sid 20 – Natur, Rekreation): Det är viktigt att så stor del som möjligt av den 

skogsklädda skyddszonen norr om Krogsta förblir tillgänglig för allmänheten. 

Ett eventuellt stängsel mot verksamhetsområdet bör placeras så långt norrut som 

möjligt, om möjligt i omedelbar anslutning till den sprängda kanten. 

9. (Sid 22 – Geoteknik och geohydrologi): Med ett teoretiskt massaöverskott på 

684 000 ton kommer det behövas över 38 000 lastbilslass för att köra bort 

överskottsmaterialet. Och det som kommer till användning som utfyllnad på 

plats behöver krossas, vilket avses ske på plats. Dessa två faktorer kommer att 

ge upphov till buller i Krogsta under en avsevärd tid. 

10. (Sid 28 – Befintlig bebyggelse, Brista avfallsanläggning): Återvinningscentralen 

i Brista har flyttat under 2020 och finns inte längre i området. 

11. (Sid 29 – Planförslag, Nytt verksamhetsområde): På grund av 

belastningssituationen på Ostkustbanan är det mycket svårt att trafikera 

planområdet under dagtid och trafiken föreslås istället styras till lågintensiva 

tider som kvällar, nätter och helger. Detta skapar ytterligare en olägenhet för de 

boende i Krogsta och även i Rosersberg. Att få sin nattsömn störd leder till 

ohälsa och ger även upphov till stress. I möjligaste mån bör området därför 

trafikeras norrifrån på såväl väg som järnväg.  

Sid 31: Förutom den del av kvartersmarken som ska vara tillgänglig för 

allmänheten längs Rosersbergsbäcken, behöver samma förhållande gälla för så 

stor del som möjligt av den skogsklädda skyddszonen norr om Krogsta. 

12. (Sid 33 – Planförslag, Gestaltning): Finns inga planer på att införa krav på s.k. 

”gröna tak” eller takplacerade solcellsanläggningar? På dessa enorma byggnader 

bör det finnas goda förutsättningar att stötta kraftvärmeverket med både 

solvärme och solel. 

13. (Sid 38 – Planförslag, Landskapsbild, texten ovanför Figur 33): I texten anges 

att 5 år gamla träd är 8 meter höga. De flesta svenska barrträd växer med ca 0,5 

meter/år, en björk något fortare. För att uppfylla villkoret i texten behöver de 

träd som planteras vara fem meter höga vilket låter orimligt. Det finns i våra 

ögon en stor risk att de skylande trädridåerna inte kommer att vara tillräckligt 

höga förrän efter ett 30-tal år.  

Sid 40, Figur 36: Är det inte så att pendeltåget på Ostkustbanan i bilden 

skymmer avbildningen av planområdets nordvästra del? Vi upplever det som att 

bilden inte visar områdets fulla bredd och att montaget hade tjänat på att inte ha 

tåget med i bild. 

14. (Sid 42 – Planförslag, Gång- och cykeltrafik): Ett av våra starkaste önskemål är 

att kommunen verkar för att det fortsatt ska vara möjligt att passera över 

Ostkustbanan i Krogsta, åtminstone för gående och cyklister. Se vidare under 

Övergripande synpunkter ovan. 

15. (Sid 47 – Dagvatten, Dagvatten från tak, spårytor och gröna tak): Vi hittar inget 

i texten som pekar på att det finns planer på att införa krav på s k ”gröna tak”, 

utan dessa ska utföras svarta eller grå enligt Figur 29 på sid 34. Rubrik på detta 

avsnitt antyder dock att möjligheten till gröna tak finns och kommer det i så fall 

regleras i detaljplanen? 
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16. (Sid 50 – Dagvatten, Skyfall, Figur 46): Med tanke på att klimatet blir att 

ostadigare och kraftiga regn allt vanligare, är 30 minuters varaktighet på ett 

skyfall en tillräcklig parameter i denna simulering? Borde tidsintervallet inte 

vara längre, särskilt när det handlar om ett hundraårsregn som sannolikt kommer 

att uppträda oftare i framtiden? 

17. (Sid 54 – Risk och störningar, Buller): En företeelse som vållar stor irritation i 

Rosersberg är ljudet av lastbilarnas backvarnare från industriområdet i söder. 

Detta är något som sannolikt även kommer att förekomma i detta planområde 

och som därför behöver adresseras.  

Sid 56, Första stycket: När överlämningsbangården byggdes diskuterades 

spårnära skärmar som en lösning på bullerproblemen i Krogsta. Trafikverket var 

dock ovilliga att införa sådana med hänvisning till att de försvårade 

snöröjningen. Att sätta snöröjningsproblematik före de boendes hälsa är en 

märklig prioritering som inte får upprepas i detta fall. 

18. (Sid 56 – Risk och störningar, Belysning): Börkravet för masthöjd i texten bör 

bytas till ett skallkrav då ett börkrav inte förpliktigar exploatören till något. 

Synpunkter på Genomförandebeskrivning 

19. (Sid 60-61, Organisatoriska frågor, Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap): 

Innebär ansvar för en åtgärd även att man finansierar den? Om inte saknar vi 

generellt uppgifter om vem som ska står för kostnaderna för de olika åtgärderna. 

20. (Sid 61, Organisatoriska frågor, Avtal): Vi förslår att uppförandet av en gång- 

och cykelbro över Ostkustbanan vid Krogsta gård arbetas in i 

exploateringsavtalet på det sätt som framgår av den Avsiktsförklaring mellan 

Train Alliance och Sigtuna kommun som godkändes av kommunstyrelsen 2013-

03-11.  

Sid 61-62: Om KGR Entreprenad ska få rätt att köra genom planområdet 

behöver någon form av teknisk lösning eller övervakning anordnas för att inte 

samma väg skall kunna utnyttjas som smitväg för övrig trafik. I sammanhanget 

bör man även överväga möjligheten att låta samtliga boende i Krogsta få samma 

trafikrätt som KGR för att kompensera för den stängda järnvägsövergången, 

förutsatt att en bro vid Krogsta för motorfordon inte kommer till stånd. 

21. (Sid 60-61, Fastighetsrättsliga frågor, Gemensamhetsanläggning): Det bör 

förtydligas att Vägföreningen i Krogsta inte skall belastas med några kostnader 

för en eventuell ombildning av vägsamfälligheten. 

Slutord 

I kommunens Översiktsplan (ÖP2014) betonar man kommunens närhet till såväl stad 

som natur och uttalar ambitionen att dessa kvaliteter ska bevaras och utvecklas 

samtidigt som kommunen växer i hög takt så det blir en bra plats att leva och verka i, 

idag och i framtiden. Samtidigt ska vårt unika historiska arv bevaras och vårdas. Ur 

dessa perspektiv är föreliggande planförslag rent kontraproduktivt då det medför stora 

ingrepp i såväl natur- som historiska kulturvärden. Man har alltid valet att inte bygga 

alls om påverkan på omgivningarna blir för stor. 

I det ursprungliga beslutet om planuppdrag från 2011-02-14 är ett av styrvillkoren att 

resultatet av planarbetet inte får äventyra Rosersbergs villastads möjligheter att utgöra 

ett attraktivt bostads-område samt att möjligheterna att expandera samhället med 

bostadsbebyggelse norr om Slottsvägen (läs: Västra Rosersberg) inte får försvåras. Vi är 
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av den bestämda uppfattningen att föreliggande detaljplan inte uppfyller något av dessa 

villkor. 

Sigtuna kommuns värdegrund innehåller formuleringarna; Invånaren först – Allas lika 

värde – Kvalitet i fokus. Detta är skäl nog att inte åsidosätta Rosersberg och i detta fall 

de boende i Krogsta till förmån för kortsiktiga intäkter från markförsäljningar och löften 

om arbetstillfällen (som i slutänden ändå till stor del tillfaller boende utanför 

kommunen). En god relation till exploatörer är naturligtvis önskvärd men måste alltid 

ytterst stå tillbaka för de egna kommuninvånarnas behov och villkor för framtida 

möjligheter och välmående. Endast så tryggas kommunens utveckling på lång sikt. 

Västra Rosersberg, dess framtida förutsättningar, sammanhang, utformning och 

omgivning är den huvudsakliga ledstjärna politikerna borde ha i sitt bakhuvud när de 

handlägger ärenden som detta. Kommunledningen måste anta ett helikopterperspektiv. 

Vad blir kvar av omgivningarna när ni har tillåtit en totalt förödande exploatering av i 

stort sett alla skogs- och naturområden runt Rosersberg? Hur tror ni att det nya 

bostadsområdet ska kunna attrahera flera tusen nya invånare när många av de 

grundvärden som kännetecknar Rosersberg och är så lockande för utomstående 

potentiella nya invånare har utraderats? 

Den skada kommunledningen just nu håller på att åsamka kommunens södra delar 

kommer aldrig att kunna göras ogjord. Och om denna detaljplan blir verklighet i sin 

nuvarande form förstörs ytterligare en del av den orörda natur som Västra Rosersberg så 

väl behöver i sin närhet. 

Kommentar 

Samlad bedömning 
Planprocessen innebär en avvägning och samlad bedömning mellan flera motstående 

intressen. Kommunens samlade bedömning framgår av kommunens översiktsplan. 

Arbetet med en ny översiktsplan pågår.  

Det militära övningsområdet och föreslagen exploateringen medför mark som inte är 

lämplig eller tillgängliga för barn. Inom bostadsprojektet för västra Rosersberg bevaras 

natur, parker planeras och kopplingar till omgivande grönstruktur stärks. 

Kommunen arbetar för en balans mellan verksamheter, bostäder, service samt 

naturområden. Tidigare planerades även västra Rosersberg för verksamheter, men här 

har kommunen valt en annan inriktning. 

Expropriering eller inlösning av mark för etablering av verksamheter är mycket 

ovanligt. Krogsta by har ett starkt skydd mot exploatering då den omfattas av 

Riksintresse för kulturmiljövård. Dessutom har kommunen planmonopol. Om en 

detaljplan i framtiden ska pröva eventuell utbyggnad av spår och verksamheter så 

måste även denna följa Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller. Riktlinjerna har 

människors hälsa och välbefinnande i beaktande.  

Detaljplanen möjliggör för genomförandet av en gång- och cykelbro i det fall 

plankorsningen stängs. I övrigt har det inte diskuterats om bron även ska klara bil- och 

annan tung trafik.  

Befintlig verksamhet planeras angöra området norrifrån. Utryckningsfordon planeras 

angöra verksamhetsområdet från söder. För att förhindra smittrafik genom området är 

det möjligt att sätta en vägbom på vägen. 

Vid planläggning är det främst Plan- och bygglagen som reglerar tillvägagångsättet. 

För att kommunen ska kunna kräva av exploatören att bygga en g/c-bro över järnvägen 

i Krogsta krävs att den är nödvändig för att genomföra detaljplanen, PBL 6:40. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-14 att förnya planuppdraget. Planbeskrivningen 

har uppdaterats med informationen. Det finns inget lagkrav att planuppdrag ska ha en 

tidsbegränsning. Kommunen ser inte heller något syfte med detta och därför togs det 

bort och numera är det standard att inte ha någon tidsbegränsning. 

Sigtuna kommun har utfört en analys av alternativa lokaliseringar för detaljplanen. 

Analysen visar att lokaliseringsalternativen inom kommunens gränser är begränsade då 

ett stort antal områden utgörs av jordbruksmark med höga natur- och kulturvärden. 

Kommun kan inte pröva planläggning utanför dess gränser.  

Kommunens inriktning vid en exploatering är att lokaliseringen ska ske i anslutning till 

befintliga försörjningssystem, för att utnyttja befintlig infrastruktur så långt som 

möjligt. Kommunen bedömer att det är realistiskt med en samverkan mellan 

exploateringen och värmeverket. 

Det kommer troligen även i framtiden vara aktuellt med en kombination av transport på 

tåg och transporter med lastbil. Tåg använder mindre energi per transporterat gods och 

är alltså ett miljövänligt alternativ även vid omläggning till elbilar. 

I regeringens proposition 1985/86:3 med förslag på hushållning med naturresurser 

m.m. definieras ”Väsentligt samhällsintresse” enligt följande: ”Sådana 

samhällsintressen kan vara t.ex. bostadsförsörjningsbehovet. intresset av att kunna 

lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och 

lämpliga tekniska försörjningssystem samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen.” 

Kommunens målsättning vid exploatering är att skapa väl fungerande och lämpliga 

tekniska försörjningssystem genom att lokalisera arbetsplatser och bostäder i 

anslutning till varandra, och i anslutning till befintliga försörjningssystem. Detta är ett 

led i att hushålla med bland annat naturresurser genom att använda de resurser som 

redan finns. Ett exempel på detta är Rosersberg där nya bostäder och arbetsplatser 

håller på att utvecklas i anslutning till befintlig infrastruktur. Föreliggande planförslag 

bedöms följa kommunens intentioner genom att knyta verksamhetsområdet till befintlig 

järnväg, samt att anlägga verksamhetsområdet i anslutning till fjärrvärmeverket för att 

kunna nyttja överskottsvärme. Utifrån ovanstående motiveringar bedöms planerad 

exploatering ha ett väsentligt samhällsintresse och faller inom den definition som anges 

i regeringens proposition 1985/86:3 med förslag på hushållning med naturresurser 

m.m., att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem. 

I miljökonsekvensbeskrivningen har en analys utförts gällande möjligheterna att ta 

aktuell jordbruksmark i anspråk för de verksamheter som anges i detaljplanen. 

Analysen har utförts efter det ställningstaganden som Länsstyrelsen i Stockholms län 

har gjort avseende exploatering av brukningsvärd jordbruksmark. Analysen visar att 

det är rimligt att befintlig jordbruksmark inom det aktuella planområdet kan tas i 

anspråk för den planerade verksamheten, bland annat då exploateringen bedöms ha ett 

väsentligt samhällsintresse enligt definitionen i prop. 1985/86:3, s. 53 

Skrivningen avser den uppföljning av de föreslagna åtgärderna som säkerställer att vi 

inte får negativ miljöpåverkan. 

Marken regleras så att en större uppfyllnad medges på den östra sidan medan den 

västra som mest får fyllas till +20m över nollplanet (medelnivån på denna plats är i dag 

ca +19). På östra sidan regleras marknivån i två delar. Närmast bäcken får marken 

höjas mindre än närmast spåren. 

Bilagor där reviderad planområdesgräns har fått påverkan på utredningen har 

reviderats. Kulturmiljöutredningen och ”PM Landskapsgestaltning påverkan på 
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naturvärden och skyddsåtgärder” har uppdaterats då en åkerholme med en stensträng 

hamnar delvis utanför planområdet. 

Området ägs av exploatören och de har därför möjlighet att sätta upp ett stängsel redan 

idag. Kommunen bedömer inte att området har så höga naturvärden att det ska 

tillgängliggöras för allmänheten. 

En bullerutredning för genomförandet har, efter utställningen, tagits fram. Utredningen 

bedömningsgrund är efter Naturvårdverkets riktvärden för buller från byggplatser. I 

utredningen framgår bland annat att för samtliga moment beräknas nivåer under 

riktvärdena dagtid (vardagar) och för anläggningsarbete under övrig tid krävs att 

tystare maskiner används. (Structor, Brista industriområde – Byggbuller, 2020-11-19)  

Planbeskrivningen har uppdaterats med informationen.  

Väldigt få tåg planeras nattetid. Området avses trafikeras norrifrån. Upprättade av 

bullerutredningar utgår från Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller. Riktlinjerna 

har människors hälsa och välbefinnande i beaktande. Spårnära skärmar är ett, bland 

flera, alternativ för att reducera bullret. Bulleråtgärder specificeras efter vad som ger 

mest effekt, vilket tydliggörs under projekteringen.  

Energislag får inte föreskrivas i detaljplanen. Inga gröna tak planeras då byggnaderna 

har långa spann vilket gör det olämpligt med tung takbeläggning. 

I ”PM Landskapsgestaltning påverkan på naturvärden och skyddsåtgärder” beskrivs 

hur nya planteringar är tänkta att utföras. 

Pendeltåget döljer en mindre del, cirka 10 m, av planområdets bebyggelse. Tåget döljer 

till största delen planlagda ytor som ej har bebyggts ännu. Tåget kommer att tas bort 

från montaget. 

Se svar ovan om gröna tak. 

Det stämmer att skyfall kommer inträffa oftare framöver, men det betyder inte att de 

kommer pågå under en längre period. Skyfall har den kraftigaste nederbörden under en 

kort tid vartefter det stegvis avtar.  

Lastbilarna kommer vara långt ifrån befintliga bostäder och bör inte störa. Enstaka 

ljud, som exempelvis backsignaler från lastbilar, går ej att förbjuda. Spårnära skärmar 

är ett, bland flera, alternativ för att reducera bullret. Vilka specifika bulleråtgärder 

avgörs efter vad som ger mest effekt, vilket tydliggörs under projekteringen. 

Bestämmelsen avseende besvärande ljus förtydligas: Besvärande ljus från 

verksamheten mot bostäder ska begränsas. Belysningsstolpar får vara högst 12m höga. 

Belysningsarmaturer monterade på fasader får sitta som mest 8m över anslutande 

marknivå. Belysningen ska vara riktad och begränsas till verksamhetsområdets 

utbredning. Står att jag ska dubbelkolla, med bygglov? 

I princip så är det den part som ansvarar för åtgärden som även finansierar densamma. 

I det fall kommunen har ansvar för kontroll av någon åtgärd så är det den part som vill 

utföra åtgärden som står för de kostnader som uppstår för både utförande och kontroll. 

Ett förslag till exploateringsavtal är framtaget mellan kommunen och exploatören och 

där ingår bland annat denna frågeställning. Exploateringsavtalet tas upp till politiskt 

beslut samtidigt som detaljplanen ska antas. 

Se svar ovan om varför kommunen inte har möjlighet att kräva att exploatören uppför 

en gång- och cykelbro. 



328 
Dnr Btn PLAN.2011.226   67 

Se tidigare svar om vägbom för att förhindra smittrafik. Bostadsbebyggelsen planeras 

även fortsatt att ha sin utfart söderut. Ny väg via verksamhetsområdet är inte tänkt för 

genomfart annat än för utryckningsfordon och den befintliga verksamheten i Krogsta 

I det fall vägsamfälligheten behöver omprövas till exempel p.g.a. att Trafikverket 

stänger plankorsningen så är det Trafikverket som står för de kostnaderna. Detta 

regleras i lag (1995:1649) om byggande av järnväg 2 kap 20§ samt anläggningslagen 

(1973:1149) 29§ 3st. 

Bebyggelsen varken syns eller hörs från programområdet för Västra Rosersberg. 

Synpunkten har noterats. Se tidigare svar om avvägning mellan flera intressen och 

områdets attraktionskraft. 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE 

Utöver ovanstående kommentarer som innebär någon typ av förändring har 

redaktionella ändringar i detaljplanehandlingarna gjorts.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att detaljplanen med föreslagna justeringar 

kan gå vidare i planprocessen och antas enligt 5 kap. 23 § plan- och bygglagen 

(1987:10). 

EJ TILLGODOSEDDA SYNPUNKTER I PROGRAM- OCH 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE OCH SOM INTE HAR BLIVIT TILLGODOSEDDA 
INNAN ANTAGANDE 

 Att natur- och jordbruksmarken ska bevaras  

 Att området ej ska spåranslutas 

 Att en förbindelse över/under järnvägen vid Krogsta by ska anläggas 

 Att kommunen ska bli ny huvudman för befintliga vägar söder om planområdet 

 Att planområdet utökas så att det omfattar och skyddar befintlig bebyggelse i 

Krogsta gård. 

 Att markstabiliserande åtgärder regleras på plankartan 

 Att energislag för uppvärmning av byggnader regleras på plankartan 

EJ TILLGODOSEDDA SYNPUNKTER I UTLÅTANDET 

 Att natur-, skogs- och jordbruksmarken ska bevaras  

 Att landskapsbilden inte ska förändras alls 

 Att området ej ska medföra järnvägsrelaterad verksamhet  

 Att planförslaget medför ökade trafikmängder på ostkustbanan 

 Att området medför transporter nattetid 

 Att området medför ökade lastbilstransporter 

 Att område som används för rekreation av närboende bebyggs 



328 
Dnr Btn PLAN.2011.226   68 

 Att området möjliggör verksamhet 

 Att en fladdermusinventering ska tas fram  

 Synpunkter som anser att områdets skala och gestaltning får allt för stor 

påverkan på landskapsbilden och kulturmiljön. 

 Synpunkter som anser att fler kriterier för val av lokalisering ska utredas i 

miljökonsekvensbedömningen 

 Synpunkter som anser att miljökonsekvensbedömningens slutsats är felaktig och 

att planförslaget medför negativa konsekvenser på samtliga områden. 

 Att kommunen ska köpa upp Krogsta gård så att befintlig bebyggelse kan 

skyddas. 

 Att naturområdet i söder ska göras tillgängligt för allmänheten genom att staket 

ska sättas upp så långt norrut som möjligt.  

 Att gröna tak och solceller ska regleras på plankartan 

 Att fastighetsägare kompenseras för sänkt fastighetsvärde. 

 Att planbeskrivningen kompletteras med politiska beslut som inte rör 

detaljplanen. 

 Att redan detaljplanelagd mark för verksamheter ska användas innan ny mark 

detaljplaneläggs. 

 Att en gång- och cykelbro vid Krogsta by ska kravställas i exploateringsavtalet 

 Att samtliga boende i Krogsta ska få rätt att köra genom verksamhetsområdet. 

 Att kommunen ska revidera sin trafikalstringsanalys utifrån exploateringens 

påverkan på en redan högbelastad trafikplats Märsta. 

 Att en förbindelse över/under järnvägen vid Krogsta by ska anläggas 

 

MEDVERKANDE I PROJEKTET 

Detaljplanen är upprättad av Samhällsbyggnadskontoret. 

Märsta 2021-03-05 

Andreas Thoor   Julia Frisk 

Planchef    Planarkitekt 
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