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2013-07-31 
Vårt datum 

6 september 2013 

Ert diarienr Diarienummer 

Btn 2013-0833 2013.818175 

Sigtuna kommun 
S tadsbyggnadskontoret 
Plan- och bygglov 
195 85 Märsta 

Yttrande avseende bygglov fOr byggande av Burger King 
på fastigheten Vallstanäs 2:343, 

Med anledning av Rosersbergs Handelsplats ansökan om bygglov i 
rubricerade ärende får Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) lämna 
få ljande synpunkter med hänsyn till att den ansökta byggnationen 
kommer att ske i direkt anslutning till järnvägsanläggningen 
Arlandabanan. 

l. Detaljplan 276 

Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun antog den 26 november 2010 en 
detaljplan för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg, omfattande del 
av fastigheten V allstanäs 2 : l 7 m fl i Rosers berg, S igtuna kommun. 

Enligt DP 276 får marken inte bebyggas närmast gränsen mot 
jämvägsfastigheten. Av plankartan framgår det att spåren går ca 12m in 
på j ämvägsfastigheten. Ytterligare ca 12m in på planområdet är marken 
punktprickad, fram till egenskapsgräns innanfår vilken fåljande gäller: 

"K vmtersmark kontor, hotell och bilservice. Högsta 
exploateringsgrad i bruttoarea per fastighetsarea 0,6, högsta 
totalhöjd 20 m, byggnader ska placeras mins 25 meter från 
bensinpumpar och bygglov medges endast om det finns 
dagvattenanslutning, provtagningsprogram, skötselplan och 
kontrollprogram. I gränsen mot järnvägsfastigheten ska det finnas 
ett stängsel utan öppning" 

A v genomförandebeskrivningen och övriga antagandehandlingar för 
detaljplan 276 framgår bl a att Arlandabanan Infrastructure AB, A-Train 
AB och Banverket, noga angivit vem som är anläggningens ägare och att 
man haft synpunkter på säkerhetsavstånd till j ärnvägen, samt att man 
noga angivit att Arlandabanan är ett riksintresse. Man har också angivit 
att vid genomfårandet av byggandet måste kontakt tas med 
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anläggningens ägare för att kunna genomföra en byggnation i anslutning 
till järnvägen. Man har vidare haft synpunkter på frågorna om säkerhet, 
buller, dagvattenhantering m.m. I själva planbestämmelserna har detta bl 
a kommit till utryck genom angivande av prickmark i planområdets gräns 
i anslutning till Arlandabanan samt planbestämmelser avseende 
dagvattenhantering, skötselplan, kontrollprogram m.m. Vidare hänvisas 
till komplettering av PM Säkerhet samt att exploatören ska informeras 
om att inskränkningar i trafiken ska kommuniceras med Banverket Såväl 
Banverket som AIAB har dock informerat kommunen att det är A-Train 
AB som är infrastrukturförvaltare för Arlandabanan och att AIAB är 
ägare av infrastrukturen. Med hänsyn till dessa åtaganden i planärendet 
måste kommunen vid bygglovsgivningen även stämma av dessa frågor 
med berörda sakägare. Arlandabanan är ett allmänt och enskilt intresse 
enligt 2 kap PBL som också måste beaktas vid bygglovsprövningen 
enligt denna plan. Vid denna prövning ska reglerna i 3 och 4 kap i MB 
beaktas t.ex. för riksintressen. 

Därutöver gäller att Arlandabanan är en sådan anläggning som kräver ett 
skydds- och säkerhetsområde enligt plan och bygglagen. 

2. Marklov för markterrass 

Sigtuna kommun har givit Kilenkrysset AB ett marklov för anläggande 
av en markterrass på fastigheten Vallstanäs 2:4 i direkt anslutning till 
järnvägsanläggningen Arlandabanan. Vid utförandet av en 
markuppfyllnad skett till mycket hög nivå i direkt anslutning till 
Arlandabanan och terrassens placering utgjorde en säkerhetsrisk för 
Arlandabanan. 

Genom anlåggandet av den mycket upphöjda markterrassen har det 
uppstått risker i anslutning till Arlandabanan. Det är fråga om såväl 
säkerhetsrisker som att förutsättningarna för själva j ärnvägsanläggningen 
har förändrats så att den inte längre uppfyller regelverket för anläggande 
av järnväg. Markterrassens utförande visade sig vara felaktig och viss 
kon·igering har därför skett i dess utförande. Ett tillsynsärende pågår med 
anledning av detta. 

Mot den bakgrunden överklagade AIAB beslutet om marklov. 
Överklagan om marklov avvisades av Sigtuna kommun, varefter detta 
avvisningsbeslut överklagades och ligger för prövning hos länsstyrelsen. 
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3. Ansökan om bygglov 

Rosersbergs Handelsplats har numera ansökt om bygglov får uppförande 
av en Burger Kingrestaurang på del av markterrassen inom fastigheten 
Vallstanäs 2:343 . AIAB och A-Train AB har efter kontakter med 
exploatören fått del av byggloven och därefter begärt att få yttra sig över 
byggloven i sak. Detta med hänsyn till att detta krävs såväl enligt plan 
som enligt bestämmelserna i 2 kap PBL och bestämmelserna i 3 och 4 
kap i MB. 

Nedan följer en sammanfattning av de synpunktema på bygglovet 

3.1 Allmänt 

Det saknas ett kontrollprogram och en redovisning av 
dagvattenhanteringen vilket är planförutsättningar får att bygglov ska 
kunna ges. 

Vid framtagande av ett sådant kontrollprogram måste följande beaktas. 

• Nybyggnadskartan saknas och är därmed inte kontrollerad. Det 
finns endast en markplaneringsplan bifogad. 

• Ritnings- och dokumentförteckning saknas ti ll bygglovet 

• Riskanalysen avseende påverkanjärnväg och trafiken saknas. 
Detta gäller både för byggande och förvaltning. 

• En tidsplan som tar hänsyn till "tågplaneprocessen" saknas så att 
tågtrafiken kan stängas av vid sprängningsarbete. 

• Tvärsektioner saknas längs hela sträckan utmed spåret, där 
uppfyllningen är utförd och där sprängning planeras. Det måste 
säkerställas av (kommunen/byggherren) att åtgärderna inte 
påverkar järnvägen. Vi måste också få underlag för att kunna göra 
en egen bedömning. 

• En riskanalys saknas for de planerade sprängnings- och 
grundläggningsarbeten. 

• Förutsättningar för sprängningar och vibrationer måste klaras ut. 

• Dagvattenhantering i förhållande till Arlandabanans 
dagvattenanläggningar. 
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Tung avspärrning mot järnväg måste vara på plats innan några 
andra byggnationer överhuvudtaget får påbörj as. 

Flaggstänger måste placeras så långt in på tomten att de inte kan 
nå kontaktledningen vid ras . 

Tung avspärrning måste vara minst typ SMEKAB 
Streckmetalräcke, med mini höjd l, l O m. (Gunnebostängsel är 
inget alternativ, stoppar inte fordon) 

Vid ev. sprängning måste samma regler gälla som vid byggnation 
av trafikplats Rosersberg. (Natt minst 13 veckors framförhållning, 
elarbetsansvarig trafiksamordnare på plats, kontroll plan, 
mätutrustning etc. ) 

Vid ev. sprängning måste troligtvis västra den bergsidan mot 
Arlandabanan kläs med nät.( som vid sprängning av TPL) 

Maskiner och kranar måste säkras mot Arlandabanan så att de ej 
kan falla eller svänga i farlig närhet av järnväg och 
kontaktledning. 

Trädsäkring måste ske vid fållning av träd . 

Byggnader ska ha ett minsta avstånd på 30 m till järnväg . 

Samtliga dess åtgärder fårutsätter att det finns ett kontrollprogram som 
AIAB och A-Train kan godta, vilket ju också är en planfårutsättning får 
bygglov. Mot bakgrund av att det saknas ett kontrollprogram får 
utförandet av byggnationen kan i dagsläget inte bygglov beviljas på 
inneliggande handlingar. 

di!Ji/Ä 
Ulf Lundin 
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