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Detaljplan för

Femte stadsdelen inom Arlandastad
omfattande del av fastigheten Norslunda 50:1 i Sigtuna
kommun, Stockholms län

Antagandehandling
Antagen av kommunfullmäktige
2017-12-19 § 311
Laga kraft
2018-01-16

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser och grundkarta
Planbeskrivning med illustrationsplan
Genomförandebeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse

2017-10-17
2017-10-17
2017-10-17
2017-10-17
2017-10-17

Övriga handlingar*
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning

2016-10-13
2016-03-17

* Finns att tillgå på Stadsbyggnadskontoret och på kommunens webb, undantaget fastighetsförteckning.
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Genomförda utredningar som finns att tillgå på Stadsbyggnadskontoret:
Natur
Naturvärden och landskap, Landskapsarkitekter AB, 2008-12-10
Kulturmiljö
Särskild arkeologisk undersökning, Arkeologikonsult, Rapport 2008:189
Arkeologisk förundersökning etapp 1 och 2, Stockholm läns museum, Rapport 2011:2 och
2012:2
Geoteknik
PM-geoteknik och hydrologi, WSP, 2009-06-02
Projekterings PM Geoteknisk, Bjerking, 2016-04-08
Markteknisk undersökningsrapport, Bjerking, 2016-04-08
Dagvatten
Dagvattenutredning Femte stadsdelen Arlandastad, WRS, 2013-09-10
Verkaån- vatten- och åtgärdsplanering, WRS och naturvatten, 2013-10-12
Översiktliga planeringsförutsättningar för Rosersbergsbäcken, WRS och naturvatten,
2015-08-06
Planeringsunderlag för Märstaån. WRS och naturvatten, 2015-08-13
Övergripande dagvattenutredning Arlandastad, Bjerking, 2015-12-28
Dagvattenutredning Arlandastad stadsdel 4, 5 och 6, WRS, 2016-03-05
Dimensionering fördröjningsdammar Arlandastad stadsdel 4-6, WRS, 2016-03-07
PM Beräknad reningseffekt av kompletterande dagvattendammar och infiltration, WRS,
2016-03-14
Övergripande dagvattenutredning Arlandastad del 2, Bjerking, 2016-04-29
PM Dagvatten och miljökvalitetsnormer, Lagtolken, 2016-07-03
Förprojektering gata stadsdel 5, VAP, 2016-09-25
Ny damm vid trafikplats söder om Eurostop, Arlandastad, Bjerking, 2016-10-04.
PM Dagvattenberäkningar, WAADE, 2016-11-11
Riksintresse vatten mm, Lagtoken, 2017-04-05
Arlanda-Eurostop, PM avbördningskapacitet, VAP 2017-04-15
Vatten och avlopp
VA-utredning- femte stadsdelen inom Arlandastad, Ramböll, 2012-08-30
Trafik
Hållbar kollektivtrafik i den regionala stadskärnan Märsta-Arlanda, Sweco 2013-06-05
PM-Sammanställning av trafikfrågor för 4-6 stadsdelen, Ramböll, 2016-03-07
PM Trafik – Halmsjövägen, VAP VA-Projekt, 2016-11-14
Risk och säkerhet
Analys av risker för tredje man i närheten av Stockholm-Arlanda flygplats, NLR, 2003
Grovanalys av risker, Briab, 2008-11-07
Fördjupad riskanalys, Briab, 2009-04-17
PM – Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad, WSP, 2016-03-17
Magnetfält från kraftledningar i närheten av Arlandastad, SWECO, 2016-10-17
Flyghinderanalys, LFV, 2016-09-09
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att pröva en fortsatt utbyggnad av Arlandastad öster om väg
E4 med kontor, industri, hotell m.m. samt ge planrättsligt stöd åt befintlig
testanläggning för fordonsindustrin.
Planområdet för Femte stadsdelen Arlandastad ligger inom ett för regionen viktigt
utvecklingsområde. Utvecklingen inom Arlanda–Märstaområdet hanteras i flera
regionala och kommunala planer och strategier.
Målsättningen är att bygga samman Arlanda och Märsta till en regional stadskärna.
Förbättrade kommunikationer och attraktiva miljöer ska på sikt bidra till förverkligandet
av ett sammanhängande stadsområde som kompletterar centrala Stockholm för
lokalisering av arbetsplatser. Utbildning och utveckling inom trafiksäkerhet och
transporter finns etablerat i närområdet.
Detaljplanen består av fyra ”kvarter”:
-

Kvarter F59a: Området närmast väg E4 med väl synliga byggrätter mot väg E4,
avfarten mot Arlanda E4.65 och väg 273. Kontor dock ej hotell. Handel, dock ej
livsmedel överstigande 300 m2 butiksarea. Industri och tekniska anläggningar.
Samlingssalar, mässhallar, arenor och liknande särskilt personintensiva
verksamheter får ej förekomma.

-

Kvarter F59b: Testanläggning för fordonsindustrin samt industri och tekniska
anläggningar med låg personaltäthet.

-

Kvarter F59c: Bebyggelse med sammanhållet och stadslikt gaturum. Kontor
dock ej hotell. Handel, dock ej livsmedel överstigande 300 m2 butiksarea.
Industri och tekniska anläggningar. Samlingssalar, mässhallar, arenor och
liknande särskilt personintensiva verksamheter får ej förekomma.
Testanläggningen avses inrymmas i planbestämmelsen. Den kan ligga kvar,
justeras eller bytas ut.

-

Kvarter F60: Bebyggelse med sammanhållet och stadslikt gaturum. Kontor och
hotell. Handel, dock ej livsmedel överstigande 300 m2 butiksarea. Industri och
tekniska anläggningar. Kvarteret möter Arlandabanan i öster.

Tre frågor har varit av särskild vikt och betydelse inom planarbetet:
1. Sektionen för huvudgata dimensioneras för att kunna inrymma spårbunden
kollektivtrafik.
2. Stadsmiljö: Bestämmelser och gaturum utformas för att möjliggöra ett
sammanhängande och stadslikt gaturum kring huvudgatan. Området utgör entré
till kommunen, regionen och Sverige, vilket motiverar särskilda krav på
gestaltningsmässiga kvalitéer inom delar av området.
3. Två vattendrag (Märstaån och sjön Fysingen) och en reservvattentäkt som
omfattas av miljökvalitetsnormer berörs av förslaget. Dagvattenfrågorna
redovisas mer ingående i framtagen miljökonsekvensbeskrivning.
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Illustrationsplan, bebyggelsestruktur framtagen av Strategisk Arkitektur.
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAPITLEN I MILJÖBALKEN
Riksintressen
Stockholm Arlanda flygplats –
Riksintresse kommunikationer
3 kap. MB
Planförslaget bedöms vara förenligt med
riksintresset. Riksintresset har medfört
särskilda regleringar på plankartan. Läs
mer i avsnittet bebyggelseområden.

Detaljplaneområdet
Riksintresseområde

Stoppområde för höga objekt och
influensområde för väderradar –
Riksintresse totalförsvaret 3 kap. MB
Planförslaget bedöms vara förenligt med
intressena. Riksintresset ”stoppområdet
för höga objekt” har medfört särskilda
regleringar på plankartan. Läs mer i
avsnittet bebyggelseområden.
Detaljplaneområdet
Riksintresseområde

Arlandabanan – Riksintresse
kommunikationer 3 kap. MB
Planförslaget bedöms vara förenligt med
riksintresset. Riksintresset har medfört
särskilda regleringar på plankartan. Läs
mer i avsnittet störningar och risker.

Detaljplaneområdet
Riksintresseområde
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Väg E4 och Väg 273 Riksintresse kommunikationer
3 kap. MB
Planförslaget bedöms vara förenligt
med riksintresset. Riksintresset har
medfört särskilda regleringar på
plankartan. Läs mer i avsnittet
störningar och risker.
Detaljplaneområdet
Riksintresseområde

220 kV och 400 kV
kraftledningar - Riksintresse
eldistribution 3 kap. MB
Planförslaget bedöms vara förenligt
med riksintresset. Riksintresset har
medfört särskilda regleringar på
plankartan. Läs mer i avsnittet
störningar och risker.
Detaljplaneområdet
Riksintresseområde

Riksintresset Norrvattens
reservvattentäkter i
Stockholmsåsen 3 kap. MB
Märsta grundvattenverk har av
Vattenmyndigheten utpekats som
riksintresse. Riksintresset omfattar
anläggningen för vattenförsörjning,
inte vattenförekomsten. Dess
omfattning har inte prövats i
kommunens översiktsplan. Läs mer
i avsnittet Dagvatten.
Detaljplaneområdet
Märsta grundvattenverk

Skålhamravägen - Riksintresse
kulturmiljövård 3 kap. MB
Riksintresset bedöms inte påverkas
av detaljplanen. Läs mer nedan.
Detaljplaneområdet
Riksintresseområde
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Skålhamravägen - Riksintresse kulturmiljövård, 3 kap. miljöbalken
Söder om planområdet finns det ur kulturmiljövård riksintressanta området
Skålhamravägen. Området sträcker sig genom flera kommuner i nordsydlig sträckning
där gränsen mot Arlandastad utgör den nordligaste. Uttryck för intresset utgörs av det
öppna jordbrukslandskapet med bland annat bebyggelse i byar och gårdar med
herrgårdar, parkanläggningar och alléer. I denna miljö återfinns också rika
järnålderslämningar i form av bland annat äldre vägsträckningar, runristningar
stensträngssystem och gravfält. Det riksintressanta området speglar en rik och komplex
järnåldersbygd och dess fortsatta utveckling fram till dagens landskap 1. Planområdet
ligger 400 meter norr om det riksintressanta området. Föreslagen exploatering av
planområdet bedöms inte medföra omgivningspåverkan som inverkar på riksintressets
uttryck.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Planen berör miljökvalitetsnormer i enlighet med 5 kap. miljöbalken. Detaljplanen berör
fyra vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN). Enligt gällande
MKN ska vattenförekomsternas status inte försämras samt uppnå god status senast år
2021.
Vattenförekomst
Märstaån

Ekologisk status
Måttlig

Kemisk status
God

Kvantitativ status
Berörs ej

Måttlig

Ej god

Berörs ej

Berörs ej

God

God

Fysingen
StockholmsåsenNorrsunda (grundvatten)

Åtgärder för att säkerställa att gällande MKN följs har studerats i de utredningar som
tagits fram som underlag till planen inklusive framtagen miljökonsekvensbeskrivning.
Åtgärder är nödvändiga både inom och utanför planområdet. En sammanställning av i
planen angivna åtgärder redovisas under avsnittet Teknisk försörjning – dagvatten samt
i framtagen miljökonsekvensbeskrivning. Konsekvenserna av ett genomförande av
planen sammanfattas i avsnittet konsekvenser samt mer ingående i framtagen
miljökonsekvensbeskrivning.
Sammanfattningsvis bedöms planen följa gällande miljökvalitetsnormer för vatten
enligt 5 kap. miljöbalken (se vidare i avsnittet Konsekvenser samt i
miljökonsekvensbeskrivningen).

Miljökvalitetsnormer för luft
Planen bedöms följa gällande miljökvalitetsnormer för luftkvalitet enligt 5 kap.
miljöbalken. I den fördjupade översiktsplanen beräknades att miljökvalitetsnormen
för PM10 (partiklar) skulle komma att överskridas närmast E4, medan andra
föroreningar skulle ligga under gränsvärdena. Senare mätningar utefter E4 har visat
värden som ligger långt under vad som då antogs. Prognoser grundade på dessa
mätningar visar att gränsvärdena inte överskrids. I relation till omgivande källor
bedöms bidraget från verksamheterna inom planområdet, till halterna av PM10 i
närområdet, vara försumbara (se vidare i avsnittet Konsekvenser samt i
miljökonsekvensbeskrivningen).

1

Riksantikvarieämbetet, Riksintressen för kulturmiljövärden – Stockholms län, 1997 – revidering 2014
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PLANDATA
Planområdet är beläget 3 km öster om Märsta centrum mellan väg E4 och
Arlandabanan. Avståndet till Stockholm Arlanda flygplats är 4 km. Planområdet upptar
en yta av ca 51.1 hektar.

Väg E4

Stockholm Arlanda Flygplats

Märsta

Planområdet

Detaljplaneområdets läge

Markägoförhållanden
Hela planområdet utgörs av fastigheten Norslunda 50:1 som ägs av Arlandastad Öst
AB. Det finns ingen kommunalt ägd mark inom planområdet.
Ett litet område i nordvästra delen av planområdet berörs av Söderby-Broby
torrläggningsföretag i vilket bland andra Sigtuna kommun och Uppsala Akademi är
deltagare. Företaget har inte längre någon funktion.
Angränsande fastigheter
Norslunda 1:17
Åshusby 1:18>3
Norslunda 1:16
Norrsunda-Söderby 7:1

ägare
Trafikverket
Trafikverket
A-train AB
Trafikverket

Planförfarande
Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen
(1987:10), ÄPBL, eftersom planarbetet påbörjades innan 2 maj 2011.

Detaljplan för femte stadsdelen inom Arlandastad, antagandehandling, maj 2017

10 (40)

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Regional utvecklingsplan för Stockholms län 2010
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2010, utgör ArlandaMärsta en av åtta så kallade yttre regionala stadskärnor. Kärnornas syfte är att på sikt
utgöra attraktiva platser som avlastar centrala Stockholm samt motverka att bostäder
och arbetsplatser sprids ut för att ge bra möjligheter till goda infrastrukturlösningar. I
RUFS 2010 bedöms det strategiska läget mellan Stockholm och Uppsala vara ArlandaMärstas stora fördel. En förutsättning för att få en fungerande regional stadskärna
bedöms vara att länka samman områdets olika delar med vägar, spårbunden trafik och
bra kollektivtrafik.

Översiktsplan 2014
I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2014-05-15, anges
grunddragen för kommunens långsiktiga och övergripande planering. I översiktsplan
2014 anges att den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta ska:
-

Utvecklas mot en bebyggelsestruktur med mer funktionsblandad, tät och
stadsmässig karaktär.
Planeras för att kollektivtrafikens förutsättningar ska förbättras genom tydliga
strategiska stråk.

För närområdet till den nu aktuella detaljplanen redovisas översiktligt:
-

Att området ska planläggas för verksamheter.
Ett utrymme för stomnät för kollektivtrafik.
Ett spårreservat för Arlandabanan.
Två kollektivtrafiknoder.
Att läget för ny station på Arlandabanan ska utredas som strategiskt viktig
knutpunkt för kollektivtrafiken och stadsutvecklingen i området.

Den regionala stadskärnan markeras
med rött. Källa: RUFS 2010. Nu
aktuellt planområde: Vit ring.

Utsnitt ur Översiktsplan 2014. Nu aktuellt
planområde: Vit markering.
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Fördjupad översiktsplan för Arlandaområdet 2006
I den Fördjupade översiktsplanen (FÖP) anges förutsättningarna för att utveckla
området mellan Arlanda och Märsta till en stark regional kärna för företag och
verksamheter. För delområdet som den nu aktuella detaljplanen utgör en del av anges
att:
- Exploatering ska dra nytta av områdets exponerade läge.
-

Möjligheten till framtida kollektivtrafikstråk och station på Arlandabanan vid
Arlandastads 4:e stadsdel ska beaktas.

Vidare redovisas utgångspunkter för hur grönstruktur och ny bebyggelse ska hanteras
med syfte att uppnå god struktur med gestaltning av hög kvalité. I översiktsplan 2014
gjordes ställningstagandet att FÖP:en ersätter planprogram när detaljplaner tas fram.

Stadsbyggnadsstrategi – Airport city Stockholm

En stadsbyggnadsvision 2 har tagits fram av Airport city Stockholm. Visionen innehåller
bland annat principer för hur Arlanda-Märstaområdets värden och potential ska hanteras
och hur en attraktiv stadsmiljö ska uppnås.
Tolkning av stadsbyggnadsstrategin gällande kollektivtrafikstråk
Med anledning av att detaljplanen hanterar frågor av betydelse för hela ArlandaMärstaområdet och alla delägares (Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad
Holdning) intressen har bolaget Airport City Stockholm tagit ett beslut 3 för hur
kollektivtrafik principiellt ska hanteras:
-

-

Väl fungerande kollektivtrafik i områdets olika delar är mycket viktigt.
Om spårbunden kollektivtrafik i framtiden ska gå genom stadsdel 4, 5 och 6 är
det av yttersta vikt att sådan trafik kan integreras i markförlagda vägkörfält. Ett
annat alternativ skulle vara luftburna spårbilssystem.
Fri höjd i port under väg E4, inom stadsdel 4, ska klara spårbunden
kollektivtrafik i integrerat körfält.

Besluten ovan bedöms förenliga med kommunens översiktsplan.

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
I sydligaste delen av planområdet, vid anslutning till cirkulationsplatsen, gäller
detaljplan för fjärde stadsdelen av Arlandastad DPL 232 lagakraftvunnen 2005-01-14.
Detaljplanen har genomförandetid till 2020-01-14. I övrigt är området inte
detaljplanelagt.

Miljöbedömning
Ett genomförande av detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan i enlighet
med ÄPBL 5 kap. 18 § andra stycket. Motiven för bedömningen är dagvattenfrågornas
komplexitet, vattenförekomsternas känslighet och reservvattentäktens betydelse för ett
stort antal människor. Ett genomförande av detaljplanen bedöms även medföra
betydande miljöpåverkan enligt ÄPBL 5 kap. 18 § tredje stycket. Detta eftersom
planområdet får tas i anspråk industriändamål vilket är ett projekt som omfattas av
ÄPBL 5 kap. 18 § tredje stycket, punkt 1.
Miljöbedömningen av planen dokumenteras i miljökonsekvensbeskrivningen.
2

Airport City Stockholm, Stadsbyggnadsstrategi Airport City Stockholm, 2013
Airport City Stockholm, Kollektivtrafikutbyggnad i Airport City Stockholm – Tolkning av
stadsbyggnadsstrategin, 2016-02-09
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation
Terrängen är inom vissa partier relativt kuperad med branter och bergskärningar i
anslutning till befintliga anläggningar. De kuperade hällmarkerna har berg i dagen och
är glest bevuxna. Områdena kring kraftledningsstråken och testanläggningen utgör
igenväxningsmark med sly. Den skog som finns utgörs till största delen av
blandbarrskog.
En naturvärdesbeskrivning 4 av området har genomfördes år 2008. Biologiska värden
påträffades i form av en lund med grova ädelträd samt ett fuktigt skogsområde. Lunden
är idag avverkad. Efter kompletterande utredningar och samråd 5 med Länsstyrelsen har
området bedömts vara så starkt påverkat av utdikning att det inte kan klassificeras som
sumpskog. Inga större biologiska värden med bevarandevärde bedöms finnas inom
området idag.

Kraftledningar och kraftledningsgata

Barrskog på hällmark

Markens beskaffenhet
Geotekniska förhållanden
I en beskrivning 6 av områdets geotekniska förhållanden framgår att västra, norra och
centrala delarna utgörs av morän och berg i dagen eller berg med tunt jordlager. Längs
Arlandabanan i öster finns sedimentområden med våtmarkskaraktär. Områdets östra del,
längs Arlandabanan tangerar Stockholmsåsen. Längs åsens västra sida finns inlagrade
sand- och lerlinser.
Delar av detaljplaneområdet omfattas av aktsamhetområde med förutsättningar för
skred i finkorniga jordarter 7. I områden med lera och torv finns risk för skred vid
utfyllnader och schakter samt risk för sättningar vid utfyllnader. Sättningsreducerande
åtgärder och stödkonstruktioner kan vara nödvändiga, beroende på omfattningen av
schakter och utfyllnader 8. Detaljerade undersökningar behövs inför bygglovsansökan så
att hänsyn kan tas till rasrisk och vibrationer. Geoteknisk utredning ska visa att
markuppfyllnader kan göras utan risk för markens stabilitet eller påverkan på
grundvattnet.
4

Landskapsarkitekter AB, Naturvärden och landskap, 2008-12-10
Länsstyrelsen i Stockholms län, Avskrivning av ansökan om dispens för utdikning… 2010-07-05
6
WPS Samhällsbyggnad, PM Geoteknik och hydrogeologi, 2009-06-02
7
SIG, SBU, MSB Webgis Ras, skred, erosion, 2016
8
Bjerking, Projekterings-PM Geoteknisk, 2016-04-08
5
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Förorenad mark
Området har inte tidigare används till något som föranleder misstanke om förorenad
mark.
Radon
Planområdet utgör, enligt kommunens översiktliga kartering, normalriskområde för
radon. Eventuella lokala förekomster av radon utreds vidare i detaljerade
undersökningar i bygglovs- och projekteringsskede och blir avgörande för om
radonsäkert utförande kommer att tillämpas.
Höga vattenstånd
Teoretiskt instängda lågpunkter har identifierats 9 inom planområdet. En förprojektering
av gata, VA- och dagvatten har utförts 10.
Fördröjningarna i dagvattenanläggningarna dimensioneras för ett 10-årsregn.
Dagvattenledningarna dimensioneras för ett 5-årsregn och klarar en uppdämningsnivå
för ett 20-årsregn.
Eftersom dagvattenhanteringen planeras utföras med fördröjnings- och reningsåtgärder i
flera steg kommer avrinningen att ske trögare vilket medför en högre kapacitet för att
kunna avleda större nederbördsmängder.
Vid kraftfullare nederbördsmängder, då dagvattensystemen är helt fyllda, är
höjdsättningen utformad på sådant sätt att dagvatten kan ledas på ytan. Se även
illustration av dagvattenhanteringen under avsnittet Dagvatten.
Fornlämningar
I samband med utbyggnaden av Arlanda flygplats, Arlandastad och Arlandabanan har
flera fornlämningar undersökts i närområdet. Fynden utgörs i huvudsak av boplatser
från sten- och bronsålder. Rester av stenhägnader samt enstaka gravar från brons- och
järnålder har påträffats. Inom planområdet har förekomsten av lämningar 11 utretts.
Nedan görs en kortfattad beskrivning av resultatet.
Lämningar som inte bedöms vara aktuella för ytterligare utredningar:
RAÄ 206:1 – Stensträng, fast fornlämning
RAÄ 218:1 – Tidigare fynd av keramik
RAÄ 258:1 – Boplats
Lämningar som bedöms som slutundersökta och borttagna:
RAÄ 208:1- Stensättning
RAÄ 219:2- Stensättning
RAÄ 219:1- Boplats, keramik
RAÄ 259:1- Boplats, keramik, härdar och bränd yta
Lämningar som kräver slutundersökning inför exploatering:
RAÄ 205:1- Fyndrik Stenåldersboplats, spår av gropkeramik och stridsyxekultur
9

Länsstyrelsens Webb-GIS
Förprojektering gata stadsdel 5, VAP, 160925
11
Arkeologikonsult, särskild arkeologisk utredning, Rapport 2008:2189
Stockholms läns museum, arkeologisk förundersökning etapp 1, Rapport 2011:20
Stockholms läns museum, arkeologisk förundersökning etapp 2, Rapport 2012:2
10
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RAÄ 205:1
Fyndrik boplats
Slutundersökning krävs inför
exploatering

RAÄ 206:1
Fast fornlämning
Markåtgärder kräver tillstånd

Planområde

Exploatören ansvarar för att inför exploatering i anslutning till lämning RAÄ 205:1
ansöka om tillstånd om slutundersökning hos Länsstyrelsen. Marken kan inte bebyggas
innan slutundersökning genomförts. RAÄ 206:1 utgörs av en fast fornlämning. Alla
markåtgärder som berör fasta fornlämningar kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
Berörda områden redovisas ovan och på plankartan.
Vid all byggnation gäller kulturmiljölagen: Om lämningar påträffas ska arbetet
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen meddelas.

Bebyggelseområden
Detaljplaneförslaget utgår från principer för områdets utformning och innehåll som
anges i den översiktliga planeringen och i den stadsbyggnadsstrategi som finns för
Arlanda – Märstaområdet. Tillsammans presenterar dessa planer och strategier en
målbild som utgörs av ett funktionsblandat, dock utan bostäder, med regionen och
flygplatsen välintegrerat arbetsplatsområde. Principer som särskilt har format
planförslaget, som alltså utgör en del av detta stora framtida arbetsplatsområde, är:
Princip

Planförslag

1. Plats för testanläggning, utbildning och
utveckling inom trafiksäkerhet och
transporter.

Markanvändning: Kontor, hotell,
handel, testanläggning för
fordonsindustrin.

2. Regleringar av exploateringsgrad, höjd och
utformning med anledning av närheten till
Stockholm Arlanda flygplats.

Högsta totalthöjd +70.0 meter.
Förbud mot vissa fasad- och
takmaterial.
Begränsad exploateringsgrad. Se
avsnitt Störningar.

3. Gestaltningsprinciper för ett attraktivt

Se avsnitt Bebyggelsestruktur och
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stads- och arbetsplatsområde.

gestaltning.

4. Dra nytta av det exponerade läget mot väg
E4.

Förbud mot upplag och parkering.
Gestaltningsprinciper för ytor som
exponeras mot väg E4.

5. Områden med förhöjd risk för olyckor får
ej bebyggas med hotell eller personal- och
besökstäta verksamheter.

Område för testanläggning för
fordonsindustrin (som kan ligga
kvar i sin helhet) och industri med
låg personaltäthet.

6. Gång- och cykelvänliga gaturum som
möjliggör effektiv kollektivtrafik.

Se avsnitt Gatunät.

Principer för planområdet (se även Planens syfte och huvuddrag)

Bebyggelsestruktur och gestaltning
I stadsbyggnadsstrategin för Airport city Stockholm anges principer för utvecklingen
inom hela Arlanda – Märstaområdet. Huvudsyftet med principerna som nu hanteras
inom detaljplaneförslaget är att på sikt möjliggöra ett attraktivt arbetsområde med
stadsliknande kvalitéer. För stadsdel 5, som räknas till de yttre delarna, gäller principer
som tillåter en glesare bebyggelse som generellt inte beskrivs som stadsmässig.
Principerna i stadsbyggnadsvisionen är dock tydlig: All utbyggnad ska ge
stadskvalitéer. Det betyder bland annat att ramper, gångtunnlar, förgårdsmark, entréoch fönsterlösa fasader mot gaturummet ska undvikas.
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I den fördjupande översiktsplanen anges att Arlandaområdet ska utvecklas till en
stadsdel med hög status och egen identitet. En stadsdel som är representativ för de
företag och de personer som arbetar inom den. Särskild betydelse får gestaltningen då
stadsdelen också utgör entré till Sigtuna kommun, Stockholmsregionen och i många fall
landet Sverige.
Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun har i augusti 2014 gett i uppdrag att genomföra en
fördjupning av översiktsplan för den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. I de
riktlinjer för utvecklingen av den regionala stadskärnan som anges i översiktsplanen
finns ett antal utgångspunkter som är viktiga att beakta vid genomförandet av
fördjupningen. Den regionala stadskärnan ska utvecklas mot en bebyggelsestruktur med
mer funktionsblandad, tät och stadsmässig karaktär.
I detta planförslag föreslås en princip där allmänplatsmark i form av en huvudgata
anläggs som en stomme som möjliggör den efterfrågade stadsmiljön. Ett antal
bestämmelser om placering har därför införts i planen. Utöver det föreslås nedan
redovisade gestaltningsprinciper tillämpas i syfte att området succesivt fylls med
bebyggelse som ger den efterfrågade stadsmiljön.
Gestaltningsprinciper – placering på tomtmark
I planen finns följande bestämmelser:
-

Byggnader ska i huvudsak placeras i gräns mot huvudgata.
Byggnader ska placeras minst 4 meter från gräns till byggbar fastighet, men får
placeras närmare om placeringen bedöms lämplig vid bygglovprövningen. Vid
sådan prövning ska grannyttrande inhämtas.

Utöver planbestämmelserna avses följande principer tillämpas:
-

-

-

-

Västra kvartersgatan mot E4.65: I detta läge är det av stor vikt för stadsdelens
identitet att fastigheterna vänder sin finsida ut mot E4.65 med representativa och
identitetsstarka volymer som stärker stadsdelens såväl som brukarnas/företagens
identitet.
Utrymmeskrävande inlastnings- och trafikytor placeras insynsskyddat bakom
byggnader, sett från huvudgatan och E4.65.
För god trafiksäkerhet och för att förstärka stadsmässigheten bör angöringsgator
från huvudgatan samordnas mellan fastigheter så att två eller flera
fastighetsägare samutnyttjar marken mellan sina byggnader och etablerar en gata
på minst 12 meter.
Entréer och entréplatser ska vändas eller orienteras mot huvudgatan. Fasaderna
mot huvudgatan ska även ha fönster för att ge gatan trygghet och stadskaraktär.
Långa slutna fasader mot allmän plats undviks. Inga ramper, gångtunnlar eller
förgårdsmark mot huvudgatan.
Kontor och hotell med öppna fasader placeras i första hand i gräns mot
gatumark, utan förgårdsmark, för att ge stöd och liv åt gaturummet.

Gestaltningsprinciper – Fasader, material och frontbebyggelse
I planen finns följande bestämmelser:
-

-

Byggnader ska utformas med hänsyn till god arkitektur och landskapsbild och i
huvudsak placeras i överensstämmelse med planillustrationen i
planbeskrivningen.
Belysning, skyltar, master och torn för inte utföras så att inflygning till Arlanda
flygplats eller trafik på väg E4 eller järnväg störs (av säkerhetsskäl).
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-

Tak- och fasadbeklädnad av koppar och zink får inte användas (av
dagvattenskäl), ej heller vara av radarstörande material.
Plåt eller annat reflekterande material får endast användas efter särskilt
medgivande (för att inte störa flygtrafiken).
Fasader som vetter mot led för farligt gods (E4/E4.65) skall vara i obrännbart
material.

Utöver planbestämmelserna avses följande principer tillämpas:
-

Fönsterlösa fasader som vetter mot huvudgata tillåts inte.

I den fördjupade översiktsplanen beskrivs att fronter mot E4 och E4.65 (avfartsramp
mot Arlanda) ska vara tydliga och att strävan är att skapa ett område som annonseras
tydligt med landmärken när man närmar sig stadsdelen.
Följande principer föreslås tillämpas:
-

-

Tillkommande verksamheter ska teckna sig mot vägrummet E4/E4.65 på ett
attraktivt sätt, tillbakadraget med förgårdsmark för att skapa ett ”lugnt” vägrum
men ändå väl synligt.
Bebyggelsefronten ska vara sammanhängande, stadig och väl gestaltad.
Genom omsorgsfull utformning av byggnaderna kan även produktionsbyggnader
göras tilltalande och intresseväckande. Mycket stor omsorg ska läggas på
utformningen av byggnader och mark.

Gestaltningsprinciper - Skyltning
För att skapa en tydlig och samtidigt samordnad skyltning som stärker upplevelsen av
hela området är det viktigt med en enande strategi för hur skyltning sker.
I planen finns följande bestämmelser:
-

Belysning, skyltar, master och torn får inte utföras så att inflygning till Arlanda
flygplats eller trafik på väg E4 eller järnväg störs.

Exemplifierande illustrationer skyltning och frontbebyggelse, Strategisk arkitektur.

Utöver planbestämmelsen avses följande principer tillämpas. Andra lösningar som
innebär en högre arkitektonisk kvalitet kan övervägas från fall till fall:
-

Skyltningen ska vara en del av det arkitektoniska uttrycket.
Skyltningen ska vara stramare mot E4/E4.65 samt mot huvudgatan och kan vara
friare inne i kvarteren.
Skyltar på pelare (pyloner) bör inte tillåtas i området.
Inga skyltar får förekomma utanför fasad, eller ovan tak. Skyltar monteras med
andra ord på fasad.
Skyltlådor på fasad bör undvikas, belysta friliggande bokstäver bör istället
användas.
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-

Med tanke på att fasaderna som vetter mot E4 och E4.65 upplevs i höga
hastigheter behöver här tillåtas storskaliga skyltar. Hellre en stor skylt än flera
små. Här ska skyltningen vara tydlig och på fasad.

Gestaltningsprinciper – Mark och vegetation
I planen finns följande bestämmelser:
-

Mark ska utformas i enlighet med planbeskrivningens gestaltningsprinciper.
Marken ska luta så att avvattning sker mot huvudgata, gemensam kvartersgata
eller dike.
Det ska finnas 2,0 m3 fördröjningsvolym för dagvatten per 100 m2 hårdgjord yta
inkl. tak.
n1 20 % av marken får inte vara hårdgjord och ska i huvudsak utgöra naturmark
eller planteras som park.
n2 35 % av marken får inte vara hårdgjord och ska i huvudsak utgöra naturmark
eller planteras som park. (gäller kvarter F59b).

Syftet med de procentuella bestämmelserna är ett säkerställande av gröna värden inom
detaljplaneområdet, att tillskapa grönska och möjliggöra för infiltration och fördröjning
av dagvatten. Ytor som räknas som hårdgjorda är ytor där vatten inte kan infiltrera
marken. Ytor som inte räknas som hårdgjorda är exempelvis gräs eller annan vegetation,
armerat gräs och grus. Tillskapandet av grönska kan förutom ren natur- eller parkmark
exempelvis utgöras av en parkeringsyta med genomsläppligt material och
trädplanteringar med cc-avstånd om cirka 10 meter.
Utöver planbestämmelserna avses följande principer tillämpas:
-

-

Med hänsyn till det exponerade läget mot väg E4 och dess avfart ska
byggnadernas placering, kompletterat med vegetation, plank och dylikt, ge
områdena det prydliga uttryck som eftersträvas.
Grönstrukturen inom detaljplaneområdet förstärks med gatuträd, planteringar
och magasin/diken för omhändertagande av dagvatten.
Huvudgatan kantas av regngårdar och gräsytor med trädrader. Ytterligare
principer för gatuplanteringar beskrivs under Gator och trafik.

Gestaltningsprinciper mot E4/E4.65
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs bland annat att det övergripande målet är ett
välbalanserat och väl gestaltat möte mellan grönska och bebyggelse så att ett
karaktärsstarkt yttre visuellt uttryck kan uppstå. I den fördjupade översiktsplanen
beskrivs att stråket utmed E4 och avfarten till Arlanda (E4.65) bör signalera det unikt
nordiska, dvs. både den välvårdade skogen/marken och en samtida högtstående
byggnadskonst. Stråket bör också gestaltas så att en successiv nedtrappning av
hastighetsupplevelsen längs vägen in mot Arlanda uppstår.
Vid detaljplaneområdet möter E4/E4.65 med ett smalt område med användningen T[N],
trafikområde, för en framtida utbyggnad av E4 med avtagsramp mot Arlanda (15 meter
från avfartens vägbanekant och 25 m från E4:s vägbanekant i enlighet med
Trafikverkets önskemål). Tills dess att området tas i anspråk för trafikanläggning ska
det anläggas och skötas som iordningsställt naturområde. Innanför detta område följer
ett område med byggförbud (40 m från befintlig vägbanekant) till följd av risker
kopplade till transporter av farligt gods.
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Utöver planbestämmelserna avses följande principer tillämpas:
-

-

Gestaltning och skötsel av området mellan detaljplanegränsen mot E4/E4.65 och
tillkommande bebyggelse och dess vegetation ska ske med hänsyn till det
viktiga annonsläget och ambitionerna i den fördjupade översiktsplanen.
Ytan ska utformas så att fastigheterna har en god synlighet och att
markbehandlingen förstärker områdets varumärke.
Marken framför byggnaderna blir viktig som representativ yta med en tydlig
finsida, här tillåts inte parkering eller uppställningsplats/upplag.
Ytan kan behöva terrasseras för att underlätta drift, exempelvis gräsklippning.
Lägre terrasseringar som är gräsbeklädda föreslås med enstaka trädgrupper som
placeras så att triangulära siktlinjer skapas och en god sikt anpassad till
fordonshastigheten erhålls.

Illustration av möte mellan detaljplaneområdets sydvästra del och E4/E4.65.
(Om inte avrinningen från väg och kvartersmark samordnas behövs två diken)

Illustration av möte mellan detaljplaneområdets nordvästra del och väg 273.
(Om inte avrinningen från väg och kvartersmark samordnas behövs två diken)
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Gator och trafik
Kollektivtrafik
I kommunens översiktliga planer och i stadsbyggnadsstrategin för området anges att
kollektivtrafikförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Märsta – Arlandaområdets
utveckling till en välfungerande regional stadskärna. I närområdet till den nu aktuella
detaljplanen är fyra kollektivtrafikfrågor aktuella.

Schematisk redovisning av framtida kollektivtrafikstråk

Planområdet berörs direkt av planerat lokalt kollektivtrafikstråk och innehåller en
huvudgata med mått som har dimensionerats för stadsbusstrafik. Den kan även inrymma
körfält med integrerad spårbunden trafik. Tre hållplatser föreslås som berör
planområdet. Två lägen för busshållplatser utmed huvudgatan visas i detaljplanen. Ett i
söder med hållplatsfickor. Detta betjänar också stadsdel 4. Ett i planområdets mellersta
del med kantstenshållplats. Ytterligare ett läge föreslås strax norr om
detaljplaneområdet inom den framtida stadsdel 6. Vid den södra hållplatsen placeras
väderskydd och den mellersta hållplatsen ges en enklare utformning, men kan ges ett
väderskydd med öppna gavlar. Till dess att huvudgatan inom stadsdel 6 är utbyggd kan
bussen trafikera området genom vändning i cirkulationsplatsen i planområdets norra del
där en tillfällig busshållplats kan anordnas.
Gång- och cykeltrafik
Planområdet ansluts till angränsande områden och stomnätet för gång- och cykeltrafik.
Inom planområdet uppnås detta genom en dubbelriktad cykelbana som anläggs utmed
huvudgatans östra sida. Vidare anläggs gångbanor på båda sidor om huvudgatan. Utmed
kvartersgatan i väster och i norr anläggs en gång- och cykelbana utmed gatans
västra/södra sida. Denna kopplas till en 3.5 m bred separat, belyst GC-väg som anläggs
mellan västra kvartersgatans vändplats och den södra busshållplatsen och huvudgatan.
Vid projektering av huvudgatan ska trafiksäkra passager anordnas i anslutning till
busshållplatser. För att uppnå ett välfungerande gång-, cykel- och kollektivtrafiksystem,
krävs utöver detta, att respektive fastighetsägare eller verksamhetsutövare vidtar gång-
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och cykelfrämjande åtgärder som exempelvis cykelförvaring och cykelparkering i
anslutning till entréer.
I norr kommer den dubbelriktade cykelbanan längs huvudgatan, via stadsdel 6, att
kopplas till cykelvägnätet inom Arlanda flygplatsområde, vilket i sin tur är
sammanbundet med Märsta och Märsta station via det regionala cykelstråket
”Arlandastråket”. I söder kopplas cykelbanan till cykelbanor inom stadsdel 4 som leder
vidare västerut via tunneln under E4. Sammantaget kopplas detaljplaneområdet i norr
och söder till det regionala cykelvägnätet (Regional cykelplan Stockholms län).

Illustration av gång- och cykelstråk genom stadsdelen samt busshållplatser.

Fordonstrafik
Planområdet ansluts till regionens biltrafiknät först i söder genom en förlängning av
Halmsjövägen genom ny tunnel under E4. Vägen når fram till en cirkulationsplats som
ingår i detaljplanen för stadsdel 4, söder om planområdet. Cirkulationsplatsen nås
också, från norrgående trafik från E4 via stadsdel 4. Från cirkulationsplatsen byggs
Halmsjövägen, planområdets huvudgata, vidare norrut.
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När stadsdel 6 byggs ut, norr om planområdet, förlängs huvudgatan och får anslutning
dels till väg 893 och dels till väg 905, Mårbyleden, som i sin tur ansluter till väg E4.65
(273) och mot E4 norrut. Innan huvudgatan byggs kan befintlig väg nyttjas i begränsad
utsträckning.

Biltrafiksystem med antagna trafikmängder 2030 ur FÖP 2006

Trafikmängderna har i FÖP:en beräknats för år 2030. Ramböll har i en sammanställning
från 2016 12 redovisat ett flertal trafikprognoser som gjorts för området. Dessa är genom
planområdet lägre än de i FÖP:en antagna, 9 000 fordon/dygn istället för 17 000.
Trafikprognoserna bygger på antaganden om bebyggelsetäthet, trafikalstring och
utbyggnadsordning som är ytterst osäkra.

12

Ramböll. Sammanställning av trafikfrågor för 4-6 stadsdelen Arlandastad. 2016-03-04
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Ramböll har vidare beräknat att trafiken på Halmsjövägens vid anslutningen till
Pionjärvägen, väster om E4, kommer att vara 12 400 fordon/dygn. Den är nu ca 4 400
fordon/dygn.
VAP VA-Projekt AB har i en senare PM 13 studerat Halmsjövägens kapacitet att kunna
ta hand om ökade trafikmängder och vilka åtgärder som kan bli nödvändiga.
Utredningen kommer fram till att kapaciteten långsiktigt kan klaras om en rondell byggs
i korsningen och om anslutningen från Cederströms slinga stängs. Rondellen kan klara
väsentligt större trafik och kan byggas på gatumark i gällande detaljplan. Kostnaden för
rondellen regleras i exploateringsavtalet.

Möjliga åtgärder för att öka kapaciteten på Halmsjövägen väster om E4

13

VAP VA-Projekt AB. PM Trafik – Halmsjövägen, 2016-11-14
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Gatunät
Områdets huvudstruktur utgörs av en genomgående huvudgata. Utformningen av
huvudgatans sektion har tre utgångspunkter:
1. Hög tillgänglighet för gående och cyklister. Gående ska kunna röra sig på båda
sidor av gatan.
2. Möjliggör för en stadsliknande struktur med dubbelsidig trädrad/allé och
regngårdar samt med placering av byggnader i huvudsak i gräns mot gata.
3. Utrymme för busstrafik och eventuell framtida spårbunden kollektivtrafik
integrerad i körbana.
Sträckningen böjer sig svagt igenom verksamhetsområdet och följer topografin vilket
skapar en ständig förändring längs med gatan. Gatan startar i söder från områdets lägsta
delar till att resa sig rejält norrut. Huvudgatans stadsmässiga karaktär stärks av en
dubbelsidig allé, planterad i en grönyta som varierar utmed gatans sidor. Variationen
utgörs av regngård, s.k. biofilter, och gräsyta vilka saxar sinsemellan. Träden planteras
med ett avstånd sinsemellan om 18 meter. Busshållplatser förläggs mellan träd i
planteringszonen. Här möjliggörs även för kantstensparkering istället för gräsyta (alltså
inte istället för regngård). Gatans lutningar leder vattnet till en ränndal utmed kantstenen
på vardera sida om gatan för att sedan brädda ut till regngårdarna. Regngårdarna är 32
meter långa och har fördröjningsklaffar som fördröjer vattnet och bildar dämmen längs
med den lutande gatan. Dessa dämmen fyller därför en viktig funktion i hanteringen av
dagvatten samtidigt som vattnet synliggörs för förbipasserande. Regngården gestaltas
med växter som tål att periodvis stå i fuktiga miljöer.

Sektion för huvudgatan, 20 meter.
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Planutsnitt för huvudgatan med regngårdar, gräs och andra funktioner mellan
körbanan och gång- och cykelvägar.
Kvartersgator och mindre angöringsgator kan anslutas till huvudgatan. Av
trafiksäkerhetsskäl begränsas antalet infarter från huvudgatan i detaljplanen till ett
avstånd sinsemellan om 70 meter. I projektering av infarter ska sikt i korsningar
studeras. Befintlig infart till fastigheten Norslunda 1:16 (A-banans depå) säkras i
detaljplanen som gemensamhetsanläggning med tillfart för angränsande fastigheter.
Plankartan redovisar en kvartersgata i väster och en i norr som ansluter den västra
kvartersgatan till huvudgatan. Gatorna ska vara gemensamhetsanläggningar och båda
gatorna ska utformas enligt sektionen för kvartersgata. Planillustrationen visar också en
kvartersgata i den östra delen. Det är osäkert om denna behövs och i så fall vilket exakt
läge den ska ha. Detaljplanen anvisar därför inte läge för denna, men förutsätter att den,
om den behövs, också får formen av en gemensamhetsanläggning. Om den ska betjäna
flera fastigheter ska den utformas enligt sektion nedan.
Kvartersgatorna har en ensidig allé (avstånd mellan träd 14 meter) samt svackdike med
infiltrationsmöjlighet på båda sidorna. Dikena är gräsbeklädda och tar emot vattnet från
gatornas lutning och kan både perkolera och fördröja dagvattenflödet.

Sektion för kvartersgata, 18 meter.
Trädplanteringar utmed huvudgatan och kvartersgator gestaltas som blandalléer med
olika typer av träd där förebilden är den uppländska blandskogen. Det varierade
trädvalet skapar upplevelsevärden och gynnar den biologiska mångfalden. Belysningen
utmed gator och gångstråk ska vara funktionell, signalera teknik och nutid samt i första
hand gynna den oskyddade trafikanten.
Parkering
Fastighetsägaren ansvarar för att på kvartersmark ordna parkering för anställda, kunder
och besökare. Cykelparkering ska ges en särskilt tillgänglig placering i anslutning till
exempelvis entréer. Viss kantstensparkering är möjlig, bland annat utmed huvudgatan.
Utöver detta tillåts inga markparkeringar mot huvudgatan eller mot E4/E4.65 i väster.
Mot övriga gator ska markparkeringar undvikas och istället förläggas inne i kvarteren.
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Störningar och risker
Trafikbuller och vibrationer
Planområdet utsätt för buller från flyg-, väg- och spårtrafik. Föreslagen markanvändning
medför inga bullerkrav på utomhusmiljön. Gällande krav på ljudnivå inomhus bedöms
kunna uppfyllas med rimliga åtgärder. Vilka åtgärder som behöver vidtas bedöms vid
bygglovprövningen.
För att undvika negativa störningar till följd av vibrationer och stomljud behöver
riktvärden för vibrationer följas. I synnerhet för de byggnader som kommer att ligga i
närheten av järnvägen. Trafikverkets riktvärde på 0,4 mm/s i utrymmen där människor
stadigvarande vistas, främst utrymmen för sömn och vila, bör vara vägledande. Se även
avsnitten Konsekvenser och Geotekniska förhållanden samt i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Riskfrågor
Farligt gods
Väg E4 och väg 273 är utpekade huvudleder för transporter för farligt god. En fördjupad
riskanalys 14 genomfördes år 2009. För att en acceptabel risknivå ska uppnås visar
analysen att följande åtgärder behöver vidtas:
1. Skyddsavstånd på 40 meter ska finnas mellan bebyggelse och Väg E4 och väg
273. Hänsyn behöver tas till planerat tillkommande körfält.
2. Luftintag ska placeras så att friskluft tas från sidan som vetter bort från väg E4
och väg 273 inom kvarterF59a (b1).
3. Ingen uppmuntring till stadigvarande vistelse mellan väg E4 samt väg 273 och
planerade byggnader inom kvarter F59a. (prickmark, ej parkering)
4. Central nödavstängning av ventilationen ska finnas med åtkomst för
räddningstjänst och fastighetsskötare inom kvarter F59a.
5. Mängden brännbar fasad bör vara begränsad på byggnader som vetter mot väg
E4 och väg 273 (E4.65) inom kvarter F59a. Särskild riskutredning krävs vid
projektering.
Riskfrågan har utretts vidare i MKB.
I miljökonsekvensbeskrivningen görs bedömningen att ett avstånd på 35 meter mellan
väg E4/E4.65/273:s vägkant och tillkommande bebyggelse är acceptabelt, motiverat
dels av att det finns ett större dike, dels av att terrängen lutar kraftigt uppåt vilket
begränsar spridningen av brännbart material. Detaljplanen redovisar ett bebyggelsefritt
område om 40 meter från befintlig vägkant. Detta innebär att ett bebyggelsefritt avstånd
om 35 meter kan upprätthållas även med ett tillkommande körfält om 5 meter för E4.65.
Detta uppfyller även väl Trafikverkets krav om 25 meter byggnadsfritt från rampen
E4.65.
De tre första åtgärderna ovan har arbetats in i planen. Central nödavstängning är inte
längre vedertaget brukat och har därför inte reglerats i detaljplanen.
En begränsning av brännbar fasad mot E4 och E4.65 har införts. Vidare kan det vid
byggnation utmed väg E4/E4.65/273 och järnvägen komma att krävas riskanalyser inför
lovgivning för respektive fastighet, där platsspecifika åtgärder utifrån den avsedda
verksamheten ska föreslås.
14

Briab, 5:e Stadsdelen Arlandastad… - fördjupad riskanalys, 2009-04-17
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Med åtgärderna ovan bedöms planförslaget innebära acceptabla riksnivåer (se
miljökonsekvensbeskrivningen) och vara förenligt med riksintresset väg E4 och väg 273
för kommunikationer.
Arlandabanan
En fördjupad riskanalys4 har genomförts i syfte att studera vilka eventuella åtgärder som
krävs för att uppnå en acceptabel risksituation med hänsyn till risken för urspårning
längs Arlandabanan. Analysen visar att urspårning av persontåg inte har någon direkt
påverkan på aktuellt område under förutsättning att ingen bebyggelse tillåts uppföras
inom 25 meter från närmaste spårmitt. Arlandabanan ska kunna kompletteras med två
nya spår. Dessa spår kommer sannolikt att byggas öster om befintliga. Planen hindrar
inte att spår byggs på västra sidan. För att vara på säkra sidan har planen därför
utformats med ett bebyggelsefritt område om 50 meter från närmast befintliga spårmitt.
På plankartan finns även en bestämmelse utmed Arlandabanan om att verksamhet med
hantering av brandfarliga eller explosiva varor inte får förekomma (m).
För att hindra att fordon från intill järnvägen liggande fastigheter ska köra ut på
spårområdet har en bestämmelse om avbärare införts (avspärrning för fordon ska
anordnas). Avbäraren ska vara en tung avspärrning bestående av barriär eller staket som
uppförs mot järnvägen. Avspärrningen måste finnas på plats innan andra byggnationer
får påbörjas. Avspärrningen ska minst vara av typen SMEKAB Sträckmetallräcke, med
minihöjd om 1,10 meter.
Med dessa åtgärder bedöms planförslaget innebära acceptabla riksnivåer (se
miljökonsekvensbeskrivningen) och vara förenligt med riksintresset Arlandabanan.

Sektion som visar mötet mellan Arlandabanan och detaljplaneområdets norra del.
(Osäkert om lokalgata behövs i detta läge).

Sektion som visar mötet mellan Arlandabanan och detaljplaneområdets södra del.
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Flygplanshaveri – risk för tredje man
Risken att som tredje man drabbas av konsekvenser av ett flygplanshaveri i anslutning
till Stockholm Arlanda flygplats har analyserats 15. Analysen har klarlagt riskerna, dess
frekvens och geografiska avgränsning. Med analysen som underlag har en fördjupad
riskanalys 16 tagits fram för att uppnå en acceptabel risksituation inom planområdet. I
enlighet med den fördjupade riskanalysen bestäms följande på plankartan:
Inom kvarter F59b:

-

Exploateringsgrad: 0,4 per fastighet
Markanvändning: testanläggning för fordonsindustrin, industri och tekniska
anläggningar med lågt personal- och besöksantal.

Inom kvarter F59a och F59c:

-

Markanvändning: Kontor dock ej hotell, handel dock ej livsmedel överstigande
300 kvm butiksarea, industri och tekniska anläggningar. Samlingssalar,
mässhallar, arenor och liknande särskilt personintensiva verksamheter får ej
förekomma.

Planens utformning stämmer med den flyghinderanalys som tagits fram av LFV 17. På
plankartan har införts en generell bestämmelse om att belysning, skyltar, master och
torn inte får utföras så att inflygning till Arlanda flygplats eller trafik på väg E4 eller
järnväg störs.
Elektromagnetiska fält
Planområdet genomkorsar av kraftledningar på mellan 70 och 400 kv.

Vattenfalls ledningar i och i anslutning till planområdet. Lila 70 kV, grön 20 kV, röd 10 kV och blå 0,4
kV. Streckat är markförlagda kablar. De icke färglagda ledningarna är Svenska kraftnäts 220 och 400
kV-ledningar, se riksintressen.

15

Natinall Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Analys av risker för tredje man i närheten av StockholmArlanda flygplats, januari 2003
16
Briab, Fördjupad riskanalys – 5:e stadsdelen Arlanda stad, 2009-04-17
17
LFV, Flyghinderanalys, 2016-09-09
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Strålskyddsmyndighetens försiktighetsprincip har resulterat i en policy 18 för
magnetfältsnivåer som anger att högsta magnetfältsnivåer där människor vistas varaktigt
ej ska överskrida 0,4 mikrotesla. Detta värde har bekräftats av praxis 19.
Beräkningar 20 har genomförts som visar skyddsavstånd av varierande omfattning som
krävs mellan föreslagen bebyggelse där människor vistas varaktigt och kraftledningarna.
En avvägning har gjorts mellan resultatet ur de två beräkningarna och avstånden har
fastställs på plankartan. För att hushålla med den byggbara marken har de avstånd som
innebär minst begränsning av markanvändningen använts. Komplementbyggnader, som
inte innehåller stadigvarande arbetsplatser såsom garage med mera, tillåts uppföras med
10 meters skyddsavstånd 21 till kraftledningarna.
Planförslaget bedöms innebära acceptabla riksnivåer (se miljökonsekvensbeskrivningen) och vara förenligt med riksintresset för eldistribution.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
En vatten- och avloppsutredning 22 som anger huvudprinciperna för områdets VAförsörjning har tagits fram och en förprojektering har utförts. Kommunalt vatten och
avlopp kommer att läggas i huvudgatan, i angiven kvartersgata och i eventuella
ytterligare kvartersgator. Tekniska anläggningar (pumpstationer) möjliggörs inom hela
planområdet inom J-områden.
Befintlig huvudvattenledning till Stockholm Arlanda flygplats korsar planområdet,
ledningen flyttas till huvudgatan. I detaljplaneområdets sydöstra del mellan stadsdel 4
och A-train finns befintlig VA-ledning som flyttas till huvudgatan.
Servisledningar kommer att erbjudas i fastighetsgräns mot huvudgatan och kvartersgata.
Eventuella fastighetsindelningar och placering av byggnader är i dagsläget inte kända.
Byggnationen inom kvartersmark kommer att ske succesivt.
Dagvatten
Dagvattenfrågan har behandlats av flera tekniska utredningar inom och utom
planområdet. Frågan har bedömts medföra betydande miljöpåverkan, se avsnitt
konsekvenser. Sambandet mellan utredningarna, dess beräkningar, planförslagets
utformning och dess konsekvenser finns beskrivet i till handlingarna hörande
miljökonsekvensbeskrivning. I detta avsnitt görs en kort sammanfattning.
I enlighet med 2 kap 2 § ÄPBL ska en detaljplan följa gällande miljökvalitetsnormer.
Läs mer om vattenförekomsterna: Märstaån, Sjön Fysingen och StockholmsåsenNorrsundas normer i avsnittet miljökvalitetsnormer för vatten.
Vidare ska, i enlighet med Sigtuna kommuns dagvattenpolicy 23, den totala avrinningen
från planområdet inte öka efter exploateringen i jämförelse med nuläget och
föroreningar avskiljas före utsläpp till recipient.

18

Svenska kraftnät, Elektriska och magnetiska fält vid stora kraftledningar, faktablad 2010-06-29
Jämför Mark- och miljööverdomstolens dom den 26 augusti 2011 i M 4127-10
20
WSP, PM – Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad, 2016-03-17,
SWECO, Magnetfält från kraftledningar i närheten av Arlandastad, 2016-10-17
21
Elsäkerhetsverkets författningssamling, Elsäk-FS 2008:1, 2008-03-8
22
Ramböll, VA-utredning- femte stadsdelen inom Arlandastad, 2012-08-30
23
Oxunda vattensamverkan, Dagvattenpolicy Oxundaåns avrinningsområde, 2016-10-17
19
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Illustration av dagvattenhantering inom planområdet. Illustrationen redovisar ett möjligt sätt
att lösa sekundära avrinningsvägar vid kraftiga regn.

Dagvatten från stadsdel 5 renas i flera steg:
–

Dagvatten från kvartersmark renas i makadammagasin på kvartersmark och
vidare till två dagvattendammar.
– Vägdagvatten renas i regnbäddar alternativt skelettjordar med trädplanteringar
och vidare till dagvattendammar.
– Från dagvattendammarna i stadsdel 5 leds allt dagvatten till en dagvattendamm i
stadsdel 4 och vidare ner till en förstorad dagvattendamm söder om Eurostop.
I planen finns följande bestämmelser för att säkerställa hanteringen av dagvattnet:
-

Marken ska luta så att avvattning sker mot huvudgata, gemensam kvartersgata
eller dike.
Det ska finnas 2,0 m3 fördröjningsvolym för dagvatten per 100 m2 hårdgjord yta
inkl. tak.
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-

n1 20 % av byggbar mark får inte vara hårdgjord och ska i huvudsak utgöra
naturmark eller planteras som park.
n2 35 % av byggbar mark får inte vara hårdgjord och ska i huvudsak utgöra
naturmark eller planteras som park (gäller kvarter F59b).
En damm eller magasin för dagvatten ska anläggas i planområdets sydöstra del.

Planen har utformats så att avrinning av mycket stora regnmängder (100-årsregn) kan
ske på allmän platsmark. De sekundära avrinningsvägarna (illustrerade med blå pilar
ovan) leder vattnet på ytan till lågpunkterna. I nordvästra delen av planområdet leds
vattnet vidare till stadsdel 6 och vidare via befintliga dammar till Märstaån och i södra
ner till dammarna inom planområdet och vidare genom dammen i stadsdel 4. Se fig.
I södra delen som är områdets lägsta del inramas huvudgatan av två dagvattendammar
som har två funktioner; fördröjningsdamm och sedimentationsdamm.
Fördröjningsdammen är torr perioderna mellan större nederbördsmängder.
Sedimentationsdammen fylls upp med dagvatten som skapar en vattenspegel.
Dammarna utgör ett mycket viktigt entrémotiv och därför bör en mer byggd anslutning
mot gatorna utföras, tex. en strikt trappning ner i dammen, medan de övriga sidorna får
en naturaliserad utformning.
Fördröjningsdammen ska gestaltas så att den är vegetationsklädd med växtlighet som tål
både väta och torka, medan den fyllda sedimentationsdammen med bräddmån har
sumpvegetation i kanterna. Fördröjningsdammen gestaltas med växter som tål att
periodvis stå i fuktiga miljöer.
Sedimentationsdammen gestaltas med växtmaterial som klarar av fuktigare miljöer till
sumpmark. Lägre strandzoner bör innehålla sumpvegetation samtidigt som det räcker att
högre belägen vegetation klarar fuktig mark.
En kompletterande rening för stadsdel 4 och 5 samt för Eurostop föreslås förläggas strax
nedströms Arlandastads stadsdel 4 och nedströms befintligt område Eurostop där
Arlandastad Öst äger mark (se karta nedan). I den befintliga dagvattenanläggningen
söder om Eurostop föreslås att dammen med permanent vattenyta görs större så att
uppehållstiden i dammen ökar till minst 12h. Därmed erhålls en effektivare rening.
Dammen dimensioneras för att klara utjämning av stora flöden så att översvämning över
vägmark inte kan ske och så att befintlig avrinning mot Fysingen inte överbelastas 24.
Dammarna utformas så att ytterligare kontroller möjliggörs, både av utsläpp från
planområdet och från Eurostopområdet. Tillsynen av utsläppen till sjön kan därmed
underlättas. Ströms reservvattentäkt ligger vid utloppet för diket till Fysingen, som ett
extra skydd och för att minska riskerna föreslås tätning av diket inom skyddzonen .
Fysingen är referenssjö för vetenskapliga undersökningar, men ingår inte i riksintresset
för grundvattentäkten. 25

24
25

Arlanda-Eurostop, PM avbördningskapacitet, VAP 2017-04-15
Riksintresse vatten mm, Lagtoken, 2017-04-05
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Illustration av systemet för dagvattenhantering utanför planområdet inklusive läget för den
ombyggda och utökade dagvattenanläggningen väster om E4 och söder om Eurostop.

Med stöd av miljökonsekvensbeskrivningen görs bedömningen att planens
bestämmelser, utformningen av dagvattensystemet inom planområdet, kopplingen till
dagvattendammen inom stadsdel 4 samt den ombyggda dammen väster om E4 och
söder om Eurostop innebär att planen följer gällande miljökvalitetsnormer. Se vidare i
avsnittet Konsekvenser och i miljökonsekvensbeskrivningen.
Fjärrvärme
Inför genomförandet av föregående utbyggnadsetapp, stadsdel 4, möjliggörs för
utbyggnad av fjärrvärme till 4:e, 5;e och 6:e stadsdelen. Andra energikällor än
fjärrvärme kan bli aktuella.
El
Vattenfall kommer att behöva förstärka elnätet i området för att försörja planerad
bebyggelse.
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Uppförande av tekniska anläggningar, t ex nätstationer, möjliggörs inom hela
planområdet inom J-område.
Vattenfalls befintliga markförlagda elledning genom detaljplaneområdets sydöstra del
mellan stadsdel 4 och A-train flyttas och förläggs i den nya huvudgatan.
Fiber
I detaljplaneområdets sydöstra del mellan stadsdel 4 och A-train har Skanova befintlig
ledning som avses flyttas till huvudgatan.
Avfall
Sigtuna kommun ansvarar för att omhänderta kärl- och säckavfall (hushållssopor från
exempelvis personalutrymmen, kontor och matsalar). Respektive verksamhetsutövare
ansvarar för allt annat avfall som uppkommer inom respektive verksamhet.
Fastighetsägaren kan initiera gemensamma lösningar för sortering av förpackningar
med mera. Lastningsplatser för avfall ska i första hand lösas inom kvartersmark och
placeras insynsskyddat bakom byggnader sett från huvudgatan och E4/E4.65.

Anslutande projekt
Utbyggnad Arlandabanan
I den samrådshandling som upprättats av Trafikverket för val av lokalisering av
ytterligare två spår på Arlandabanan, Skavstaby – Arlanda, som varit ute på remiss
under 2016 har redovisats förslag till två alternativa korridorer för en sådan framtida
utbyggnad. Verket har i senare yttrande angivit att endast alternativet med nya spår i
anslutning till de befintliga utreds vidare. Detaljplanen innehåller skyddsåtgärder så att
nya spår kan anläggas också väster om de befintliga. Se även avsnittet om riskfrågor.
Utbyggnad av väg E4 till 6 körfält
Trafikverket utreder förutsättningarna för utökade körfält mellan trafikplats Glädjen
(Upplands Väsby) och trafikplats Arlanda. Någon noggrannare beskrivning av en sådan
breddning har ännu inte presenterats. Detaljplaneförslaget är förenligt med ett alternativ
med ytterligare ett körfält i norrgående riktning fram till avfarten mot Arlanda. I
detaljplanen uppfyller ett T[N]-område trafikverkets behov av utrymme för framtida
utbyggnad med ett avstånd om 25 meter från E4:s vägbanekant och 15 m från
vägbanekant för E4:s avfartsramp E4.65.
Tunnel under E4 och ombyggnad av trafikplats
Tunneln under E4 har arbetats fram i samarbete mellan Sigtuna kommun och
Trafikverket. Tunneln och en ombyggnad av trafikplats Märsta är en förutsättning för
utbyggnaden av stadsdel 5 och genomförs inom utbyggnaden av stadsdel 4. Se även
avsnittet om fordonstrafik.

KONSEKVENSER
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller kraven i 6 kap. 7 och 12 §§
miljöbalken har arbetats fram parallellt och integrerat med planen. I MKB:n jämförs
konsekvenserna av ett genomförande av planen med ett nollalternativ (om planen inte
kommer till stånd). I MKB:n beskrivs även studerade lokaliserings- samt
utformningsalternativ.
Nedan redovisas den icke-tekniska sammanfattningen ur MKB:n.
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Dag- och grundvatten
Yt- och markvattenförhållandena väntas påverkas genom utbyggnaden av planområdet
genom att andelen hårdgjorda ytor kommer att öka, vilket medför ökad ytavrinning.
Dagvatten kan komma att förorenas av trafikutsläpp och andra föroreningar från
hårdgjorda ytor.
Tre vattenförekomster, ytvattenförekomsterna Märstaån och Fysingen samt
grundvattenförekomsten Stockholmsåsen – Norrsunda, finns i planens närområde. För
avringningen åt norr är Märstaån recipient och för det vatten som avrinner åt söder är
Fysingen recipient. Planområdet utgör en liten del av Stockholmsåsens
infiltrationsområde, men ligger utanför själva skyddsområdet för vattentäkten samt den
definierade vattenförekomsten.
Vid fullt genomförd plan, efter rening av dagvatten inom planområdet, kan dagvattnet
från planområdet bidra med 2,3–2,9 kg fosfor per år från den norra delen av
planområdet. Jämfört med nollalternativet utgör det en ökning av belastningen med ca
1–1,7 kg fosfor per år.
För vattnet som avrinner söderut, mot Fysingen, beräknas det att planen bidrar med ca
3,1–4 kg fosfor per år, vilket motsvarar en ökning på ca 1,4–2,3 kg fosfor årligen till
recipienten jämfört med nollalternativet, baserat på de inom planen fastlagda åtgärderna.
Ytterligare åtgärder föreslås utanför planområdet i form av kompletterande reningssteg i
form av dammar, dels inom planområde 4, dels samordnat med dagvattenflödet från
Eurostop. Syftet med dammarna är att minska belastningen på Fysingen. Åtgärderna
kommer att medföra att den totala belastningen på Fysingen blir lägre än idag.
Fosfortillförseln beräknas bli 6,1-7 kg/år lägre än i nollalternativet.
Ett genomförande av planen bedöms sammanfattningsvis innebära att gällande
miljökvalitetsnormer kan följas, både i Fysingen och i Märstaån. Flödesberäkningen
som sammanfattas i miljökonsekvensbeskrivningen visar att också stora regnmängder
kan tas omhand i dammarna utan att det blir risk för översvämningar.
Planen bedöms medföra mycket små konsekvenser för tillrinning till grundvattentäkt
samt mycket liten risk för spridning av föroreningar till Stockholmsåsens-Norrsunda
grundvattentäkt. Som ett extra skydd och för att minska riskerna föreslås tätning av
diket inom skyddszonen för vattentäkten.

Risk
Planområdet berörs av fler källor till risker; farligt godstransporter på väg E4 och E4.65,
trafiken på Arlandabanan samt flygtrafiken till och från Arlanda. Planen har anpassats
till dessa risker.
I anslutning till planområdet finns ett flertal riskobjekt. Därför har ett flertal riskanalyser
genomförts i tidigare skeden i planeringsprocessen.
Sammantaget och med stöd av genomförda analyser, planens utformning och med
beaktande av de förändringar som har skett i omgivningarna sedan analyserna
genomfördes (förändringar i trafikflöden) bedöms ett genomförande av planen innebära
acceptabla risker.

Magnetfält
Genom planområdet passerar en 400 kV ledning, en 220 kV ledning, en 70 kV ledning
samt en 130 kV ledning. Dessa ger upphov till magnetfält. Då skyddszoner för dessa
kraftledningar lagts in i plankartan för att hålla magnetfält på acceptabel nivå bedöms

Detaljplan för femte stadsdelen inom Arlandastad, antagandehandling, maj 2017

35 (40)

konsekvenser som mycket små för personer som vistas inom området efter att planen
har genomförts.

Buller och vibrationer
Planområdet påverkas av ett flertal bullerkällor, väg E4 och E4.65, Arlandabanan och
flygtrafiken till och från Arlanda. Arlandabanan kan ge vibrationer inom planområdet.
För att innehålla riktvärdena gällande buller i byggnader inom planområdet krävs
ljudisolerande fönster-, fasad- och yttertakskonstruktioner i enlighet med standarder
angivna i Boverkets Byggregler, BBR (BFS 2011:6).
Inga bostäder eller rekreationsområden bedöms påverkas negativt med avseende på
buller till följd av detaljplanen.

Luftkvalitet
Planområdets läge i anslutning till hårt trafikerad infrastruktur medför påverkan på
luftkvaliteten inom området. Källor till luftföroreningar inom planen utgörs främst av
trafik inom planområdet samt skydds- och riskminskning görs tätning av diket inom
skyddzonen för Ströms reservvattentäkt för PM10 (partiklar) skulle komma att
överskridas närmast E4, medan andra föroreningar skulle ligga under gränsvärdena.
Senare mätningar utefter E4 har visat värden som ligger långt under vad som då antogs.
Prognoser grundade på dessa mätningar visar att gränsvärdena inte överskrids. I relation
till omgivande källor bedöms bidraget från verksamheterna inom planområdet, till
halterna av PM10 i närområdet, vara försumbara.
Planens utformning bedöms som helhet ge god möjlighet till utvädring av föroreningar
och bedöms därmed inte medföra ökad risk för lokalt överskridande av
miljökvalitetsnorm för luft.

Miljömål
De sammantagna konsekvenserna av ett genomförande av planen bedöms ligga i linje
med de nationella miljömålen.

Samlad bedömning
Den samlade bedömningen är att ett genomförande av planen uppfyller de allmänna
hänsynsreglerna och reglerna om hushållning med mark och vatten i 2 kap. ÄPBL.
Vidare bedöms ett genomförande innebära att gällande miljökvalitetsnormer kan följas.

MEDVERKANDE
Planbeskrivningen har upprättats av Stadsbyggnadskontoret Sigtuna kommun genom
planarkitekt Lars Svensson i samråd med övriga berörda tjänstemän inom kommunen
och i samarbete med Peter Lindroos och Hanna Hällström, Urban Minds.
Märsta 2017-10-17

Andreas Thoor
Plan- och bygglovchef

Lars Svensson
Planarkitekt
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidsplan
Planstart

Samråd

Utställning Antagande

Lagakraft

Här befinner
vi oss nu

Planarbetet genomförs enligt reglerna för normalt planförfarande (ÄPBL).
Planprocessen beräknas, om inget oförutsett inträffar, följa nedanstående preliminära
tidsplan. (Btn = Bygg- och trafiknämnden, KF = kommunfullmäktige)
Godkännande i Btn

q4 2017

Godkännande av exploateringsavtal i KF

q4 2017

Antagande i KF

q4 2017

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för anläggandet av
huvudgata. Sigtuna Vatten och Renhållning är huvudman för allmänna VA- och
dagvattenanläggningar och ansvarar för anläggande av det allmänna vatten-, avloppsoch dagvattennätet fram till anvisad förbindelsepunkt respektive servisanslutning inom
allmän platsmark. Dagvattenanläggningarna i form av dammar i planområdets sydöstra
del driftas av Sigtuna kommun men anläggs av Arlandastad Öst AB.
Arlandastad Öst AB
Fastighetsägaren ansvarar för alla åtgärder inom kvartersmark inklusive kvartersgator
och de dagvattenanläggningar, exklusive dagvattendammar i planområdets sydöstra del,
som erfordras i enlighet med denna planbeskrivning. På kvartersmark bygger
exploatören och överlämnar till Sigtuna Vatten och Renhållning. Allt erforderligt
ledningsarbete på tomtmark efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning bekostas
av fastighetsägaren.
Båtnadsområdet för Söderby, Broby och Benstocken markavvattningsföretag berörs i en
mindre del av planområdet. Exploatören har inlett en dialog med delägarna i företaget
avseende deltagande däri alternativt om fysiska åtgärder vid detaljplanens
genomförande.
I samband med detaljprojektering av Arlandastad stadsdel 5 kommer erforderliga
anmälningar och eventuella tillstånd sökas för de vattenåtgärder som behöver vidtagas.
Befintliga och framtida fastighetsägare ansvarar för kompletterande geotekniska
undersökningar och riskutredningar som krävs vid detaljprojektering.
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Avtal
Planavtal
Ett planaval har träffats innebärande att exploatören (fastighetsägaren) står för
kommunens kostnader i samband med framtagande av detaljplanen.
Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal som fastställer Sigtuna kommun och exploatören Arlandastad Öst
AB:s ansvars- och kostnadsfördelning för genomförandet av planen ska vara
undertecknat inför beslut om antagande. Avtalets huvuddrag bedöms behöva omfatta
ansvars- och kostnadsfördelning för:
-

-

-

Iordningställande, drift och underhåll av huvudgator (allmänplats).
Iordningställande, drift och underhåll av kvartersgator (kvartersmark).
Iordningställande, drift och underhåll av allmänna dagvattenanläggningar inom
planområdet. Avtalet föreskriver att dammarna skall vara i drift senast två år
efter det första bygglovet givits.
Iordningställande, drift och underhåll av dagvattenanläggningar inom utökat
exploateringsområde som följer Miljökonsekvensbeskrivningens
rekommendationer och de för tillfället gällande policydokument för dagvatten i
kommunen. Däribland ansvarar för utbyggnad av kompletterande
dagvattenanläggning söder om Eurostop. Samt tätning av diket inom
skyddszonen för Ströms vattentäkt, för vilket separat överenskommelse tecknats
mellan exploatören och berörda markägare. Slutligen föreskriver avtalet att
Dagvattenanläggningarna ska vara färdigställd inom två år från det detaljplanen
vunnit laga kraft. Med avtalet tillskrivs ansvaret exploatören.
Allmänna vatten-, spill- och dagvattenledningar.
Flytt och nyanläggning av befintliga ledningar samt tillhörande anordningar som
exempelvis pumpstationer.
Bildande av rättigheter för ledningar och andra anläggningar i form av
ledningsrätter och servitut.
Fastighetsbildning och marköverlåtelser.
Anläggande, drift och underhåll av dammar och diken som är nödvändiga för
dagvattenhantering utanför området, samt när idrifttagande skall ske.
Exploateringsersättning.
Säkerhet för exploatörens betalningsförpliktelser.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Arlandastad Öst AB är markägare inom hela planområdet. Mark för HUVUDGATA
kommer genom fastighetsreglering att överföras från Norslunda 50:1 till lämplig
kommunalägd fastighet. Val av lämplig kommunal fastighet sker när fastighetsbildning
i fjärde stadsdelen slutförts. Den befintliga fastigheten Norslunda 50:1 kan komma att
styckas av till mindre fastigheter i takt med att detaljplaneområdet utvecklas.
Ledningsrätt avses att upplåtas inom u-områden för allmänna ledningar. Ansvar och
fördelning av kostnader för denna upplåtelse regleras i exploateringsavtal mellan
exploatören och kommunen/ledningshavaren.
I plankartan är fyra gemensamhetsanläggningar specificerade.
-

g1 avser kvartersgata med körbana, trädplantering, svackdike, belysningsstolpar,
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-

gång- och cykelstråk enligt sektion för kvartersgata under avsnittet Gatunät.
g2 avser gc-väg i planområdets sydvästra del med körbana och
belysningsstolpar.
g3 avser dike/dagvattenanläggning med tillhörande slänter i planområdets västra
del.
g4 avser gemensam utfart från angränsande fastigheter.

I g1 (kvartersgata) och g2 (GC-väg) avses ingå fastigheter som bildas i område F59a och
59b. I g3 (dike) avses ingå fastigheter som bildas i område F59a. I område F60 kan en
eller flera gemensamhetsanläggningar komma att behövas beroende på hur området
kommer att nyttjas.
Tillfart till fastigheten Norslunda 1:16 (A-banans depå) sker idag via gemensam väg,
Norslunda ga:4. Denna anläggning är den enda befintliga tillfarten genom området.
Efter byggnation av Huvudgatan inom planområdet ska Norslunda ga:4 omprövas.
Ansökan om omprövning av Norslunda ga:4 sker av ägaren till Norslunda 50:1 när
huvudgatan är utbyggd. Resterande del av tillfarten mellan Huvudgata och Norslunda
1:16 görs som gemensamhetsanläggning, g4, för angränsande fastigheter.
Flera gemensamhetsanläggningar kan komma behöva bildas. I första hand för att
samordna utfarter mot huvudgatan. Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggningar sker när nya fastigheter bildas. Anläggningarna ska förvaltas genom en
samfällighetsförening eller vid sk delägarförvaltning.

EKONOMISKA FRÅGOR
Inlösen, ersättning
Ett genomförande av planen kräver att markområdet för huvudgatan övergår till Sigtuna
kommuns ägo. Överlåtelsen hanteras i exploateringsavtal mellan fastighetsägaren och
Sigtuna kommun. I samtliga fastighetsbildningsåtgärder uppstår förrättningskostnader
samt även i vissa fall även ersättning för överföring av mark, upplåtna utrymmen och
för förändringar i gemensamhetsanläggningar. Dessa ev ersättningar kan avtalas mellan
parterna alternativt lämnas till Lantmäterimyndigheten för beslut.

TEKNISKA FRÅGOR
Dagvatten ska renas och fördröjas inom kvartersmark och gatumark enligt beskrivning i
miljökonsekvensbeskrivningen. Ansvar och fördelning av kostnader för
dagvattenanläggningarna regleras i exploateringsavtal mellan exploatören och
kommunen/ledningshavaren.

Dokumentation och kontroll
Dammarnas funktion säkerställs genom skötselplan för varje damm. Dammarna
utformas så att ytterligare kontroller möjliggörs.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden slutar 10 år efter det att planen vunnit laga kraft.
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MEDVERKANDE
Genomförandebeskrivningen har upprättats av Stadsbyggnadskontoret Sigtuna kommun
genom mark- och exploateringschef Germund Landqvist i samråd med övriga berörda
tjänstemän inom kommunen.
Märsta 2017-10-17
Andreas Thoor
Plan- och bygglovchef

Germund Landqvist
Mark- och exploateringschef
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