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Synpunkter på fOrslag till översiktsplan 2014 fOr Sigtuna 
kommun, Stockholms län 

Sigtuna kommun har berett Arlandabanan Infrastructure AB 
(AIAB) möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på kommunens 
förslag till översiktsplan 2014. 

AIAB hänvisar till sitt tidigare yttrande från 2013-09-13, men vill 
särskilt framhålla följande: 

AIAB äger järnvägen Arlandabanan som går genom kommunen 
från Rosersberg i syd till Odensala i norr. Järnvägen är ett utpekat 
riksintresse. På Arlandabanan bedrivs persontrafik med såväl 
snabbtåg som konventionella tåg. 

Utvecklingen av bebyggelse längs banan måste ske med 
beaktande av järnvägens speciella förutsättningar. Med tanke på 
olycksrisken och bullret från järnvägstrafiken på banan är det av 
yttersta vikt att ny bebyggelse inte förläggs för nära Arlandabanan 
och att detaljplaner och efterföljande tillstånd inte görs på sådant 
sätt att järnvägens funktion äventyras. Det gäller även för det 
kommande behov av kapacitetsförstärkning som har identifierats 
av AIAB och Trafikverket 

I förslaget till översiktsplan har kommunen inte reserverat 
utrymme för kapacitetsförstärkningar på Arlandabanan, vilket 
AIAB tycker är amnärkningsvärt med tanke på att det råder stor 
enighet i regionen om att sådan utökning av kapaciteten är 
önskvärd på sikt. Det föreligger därför en risk att ny bebyggelse 
kan komrna att förläggas för nära Arlandabanan om översikts
planens intentioner genomförs. 

Översiktsplanen redovisar en ny pendeltågsstation på Arlanda
banan, vilken enligt AIAB inte är möjlig att trafikera med mindre 
än att ytterligare spår byggs från Upplands Väsby till Arlanda. 
Förslaget till översiktsplan är därför motsägelsefullt och inte 
genomförbart i denna del. 
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I översiktsplanen nämns också Norra böjen som angelägen. För 
närvarande har, såvitt AIAB vet, inga önskemål framförts som 
medför att det finns skäl att bygga ut järnvägssystemet med denna 
länk. AIAB har dock inget att erinra mot att mark även fortsätt
ningsvis reserveras for ett sådant ändamål. 

I bilagan "Allmänna intressen" avhandlas skyddsavstånd till 
järnväg. Utgångspunkten är Trafikverkets riktlinjer for byggna
tion i närhet av järnväg som bl.a. fastställer att ny bebyggelse, 
bostad eller kontor inte ska tillåtas närmare än 30meter från 
järnvägen. AIAB biträder denna uppfattning men vill att 
kommunen förtydligar att denna princip även ska gälla for sådana 
järnvägar som ännu inte byggts, men där utrymme har reserverats 
for järnväg i såväl översiktsplan som i detaljplan. 

Sammanfattningsvis anser AIAB att det är viktigt att översikts
planen inklusive bilagor, i sin slutliga version, på ett tydligt sätt 
fastställer följande: 

• Att ett utrymme reserveras for ytterligare ett dubbelspår längs 
med den befintliga Arlandabanan hela vägen från kommunens 
södra gräns fram till Arlanda flygplats och vidare till Odensala. 

• Att det i riktlinjerna f6r Arlandastad och Airport City 
Stockholm anges att mark reserveras for utbyggnaden av ett 
kompletterande dubbelspår längs Arlandabanan. 

• Att det ska finnas ett från bebyggelse fritt område på 30 meter 
på var sida om det järnvägsområde som avsätts for 
Arlandabanan med fyra spår. 
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