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Arlandabanan Infrastucture AB (AIAB) får härmed yttra sig avseende 
rubricerade bygglovsansökan i egenskap av ägare och nyttjanderätts
havare till järnvägsanläggningen Arlandabanan. 

Järnvägsanläggningen Arlandabanan sträcker sig från Skavstaby i söder 
och genom Arlanda flygplats till Myrbacken i norr (Norra Böjen) där 
anslutning sker till Ostkustbanan. Såsom AIAB redovisat till Sigtuna 
kommun i ett stort antal bygglovs- och detaljplaneärenden~ så ägs hela 
järnvägsanläggningen Arlandabanan av AIAB och hela nyttjanderätten 
till de järnvägsfastigheter som bildats för detta ändamål är av fastighets
ägaren Trafikverket upplåtna till AIAB. Därtill kommer det faktum att 
A-Train AB är infrastrukturförvaltare av järnvägsanläggningen enligt 
j ärnvägslagen. 

Till saken hör också att Arlandabanan är ett riksintresse för kommunika
tioner enligt 3 kap miljöbalken. Detta innebär att anläggningen ska 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnytt
jandet av anläggningarna. 

Redan vid byggandet av Arlandabanan förbereddes åtgärder för en 
anslutning mot Märsta (Kroken). Anslutningen finns tydligt redovisad i 
Sigtuna kommuns översiktsplan. Vidare pågår för närvarande spårstudier 
inom Trafikverket och AIAB för att öka tågkapaciteten till och från 
Arlanda såväl från Stockholm som från Uppsala. En spårstudie med fyra 
spår från Uppsala till Rosersberg inkluderar givetvis utredning om 
nyttjande och utökning av spårkapaciteten på Norra Böjen. 

Mot denna bakgrund är det mycket olyckligt att Sigtuna kommun inte 
korrekt underrättar AIAB om de bygglov som söks inom Arlandabanans 
influensområde. För Arlandabanan gäller precis som övriga järnvägs
anläggningar i Sverige att ny bebyggelse inte bör tillkomma närmare än 
30meter från järnvägen. Detta influensområde kan dock vara större med 
hänsyn till förberedd och planerad utökning av järnvägsspåren. 
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Det är just mot den bakgrunden som bestämmelserna i 3 kap 8 § miljö
balken kornmit till, dvs. får att skydda kommunikationsanläggningar mot 
begränsningar i nyttjande på grund av att bebyggelse tillåts får nära 
anläggningarna. Sigtuna kommun känner väl till det influensområde som 
gäller får Arlanda flygplats och bör därfor vara väl medvetna om hur 
dessa bestämmelser ska tillämpas. Det kan inte vara upp till enskilda 
tjänstemän att känna till detta regelverk utan Sigtuna kommun måste se 
till att man har sådana rutiner att nyttjanderättshavare och infrastruktur
fårvaltare får Arlandabanans järnvägsanläggning ges möjlighet att yttra 
sig så att det sedan kan ske en korrekt prövning av bygglov eller andra 
ärenden enligt plan- och bygglagen eller annan relevant lagstiftning. 

I det nu aktuella fallet kan det konstateras att bygglov vid ett tidigare 
tillfälle redan givits får en byggnad inom Arlandabanans influensområde 
och att den tillbyggnad som det nu söks bygglov får kommer att innebära 
ytterligare investeringar i anläggningar inom detta influensområde. 
Principiellt anser AIAB att detta är olämpligt, men med hänsyn till att det 
är fråga om en utbyggnad av en befintl ig anläggning, är skadan redan 
skedd. AIAB överlämnar således till kommunen att pröva om 
utbyggnaden är lämplig med hänsyn till redovisningen ovan och då i iii fOrhåll ;kse Arlanda~anan utgör. 

Ulf L~ 
Verk .fällande direktör 
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