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Samråd 
 
Detaljplan för Vattenland i Rosersberg 
omfattande del av Vallstanäs 2:344, 2:17 och Rosersberg 
10:203 i Sigtuna kommun, Stockholms län 
 
Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) får härmed i egenskap av ägare 
till järnvägsanläggningen Arlandabanan yttra sig över 
samrådshandlingarna. AIAB har inför detta yttrande även samrått med A-
Train, som är infrastrukturförvaltare för Arlandabanan och som också 
bedriver flygpendeltrafiken. Detta yttrande omfattar även A-Trains 
synpunkter. 
 
Bakgrund 
Arlandabanan är, som redovisas samrådshandlingarna, ett riksintresse 
som gränsar till den aktuella planen. Den föreslagna planen gränsar direkt 
till den detaljplan som avser Arlandabanan. 
 
Samrådsförfarandet och planens inverkan på riksintresset 
Arlandabanan 
Trots planförslagets direkta påverkan på Arlandabanan har AIAB inte fått 
samrådshandlingarna tillsända sig vare sig per post eller e-post. Med 
tanke på riksintresset är det anmärkningsvärt att AIAB inte heller 
informerats inför kommunens inledande beslut rörande detaljplanen. 
Detta är särskilt förvånande mot bakgrund av de avsteg såsom planeras i 
förhållande till säkerhetsföreskrifter för järnväg som en förutsättning för 
planens genomförande. Vidare innebär planens genomförande att den 
fortsatta planeringen av fyra spår till Arlanda äventyras. Det hade därför 
varit lämpligt att samråda om denna exploatering med såväl AIAB som 
Trafikverket om förutsättningarna för ett genomförande av detaljplanen. 
 
Sammanfattningsvis bygger hela plangenomförandet på att riksintresset 
Arlandabanans intressen ska stå tillbaka för genomförandet av en rent 
kommersiell plan. Bestämmelserna i 3 kap 8 § Miljöbalken (MB) innebär 
att ett riksintresse av Arlandabanan karaktär skall skyddas vilket innebär 
att ingen intresseavvägning ska göras mot motstående intressen. För det 
fall Arlandabanans intressen riskerar att skadas genom planens 
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genomförande ska således ingen intresseavvägning ske mot de intressen 
som önskar genomföra planen. 
 
Som framgår av samrådshandlingarna har Trafikverket sedan 2010 utfört 
ett antal kapacitetsstudier som påvisat behovet av en utbyggnad av 
Ostkustbanan med ytterligare spår. Inom ramen för Lokaliserings-
utredningen har Trafikverket tagit ställning för alternativ UA2, 
motsvarande en korridor längs befintlig järnväg på berörd sträcka.  
 
Planerad bebyggelse kommer ligga ca 23-24 m från närmaste spårmitt. 
Avståndet mellan den nya bebyggelsen och järnvägen är därmed för 
smalt för en framtida expansion av järnvägen. 
 
Trafikverket och AIAB är alltjämt överens om att alternativ UA2 ska 
bevakas och hävdas i den kommunala planeringen. Det är således av stor 
vikt att antagandet av denna plan inte hindrar möjligheterna till att utöka 
kapaciteten med flera parallella järnvägsspår på Arlandabanan. AIAB 
vidhåller därför att ett bebyggelsefritt område om 30 meter från spårmitt 
för den planerade anläggningen är nödvändigt i avvaktan på slutligt 
beslut avseende spårkorridoren fattas. 
 
Hela planförslaget bygger på ett resonemang om att andra intressen än 
riksintresset Arlandabanan skulle väga tyngre och att det ska ske en 
avvägning mellan dessa intressen. Det är såsom tidigare redovisats en 
felaktig förutsättning att en sådan avvägning överhuvudtaget kan låta sig 
göras. Såsom planen är presenterad idag och med de konsekvenser den 
får för såväl befintlig som framtida anläggning kan AIAB inte tillstyrka 
genomförande av detta planförslag. 
 
Planförslagets direkta påverkan på Arlandabanan 
Som framgår av samrådshandlingarna befaras arsenik förekomma i 
berggrunden i området och risk för spridningar av föroreningar i 
samband med exploateringen föreligger. Ansvaret för skyddsåtgärder och 
sanering av föroreningar som uppkommer eller sprids till följd av 
planerad byggnation måste åvila exploatören. Det är av stor vikt att ett 
genomförande inte kommer att påverka de för järnvägen och trafikplatsen 
gällande vattendomarna på sådant sätt att det vatten som hanteras i dem 
förorenas på något sätt. 
 
AIAB:s principiella ställningstagande avseende bebyggelsefritt område 
påverkas inte av det faktum att det operativa underhållet, som 
huvudsakligen är spårbundet, inte hindras av förslaget. Som 
skyddsåtgärder för underhållet är föreslagen räddningsväg helt nödvändig 
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både för brandkår, ambulans och som tillfartsväg till A-Trains teknikhus 
längs med järnvägen. Under byggtiden och även för viss tid därefter 
måste ett kontrollprogram tas fram för att mäta spår så att inte planerad 
schakt påverkar spårläget. Under byggtiden måste även kranar spärras så 
att de inte kan göra lyft över spåren. 
 
Avgörande är vidare att exploateringen inte får medföra risk för skred 
och höga vattenstånd som kan äventyra säkerheten för Arlandabanan. Det 
noteras att betydande utschaktning planeras. I avsaknad av en geoteknisk 
utredning får AIAB dock framhålla att intilliggande områden uppvisar 
sättningskänslighet, vilket bland annat visade sig vid genomförande att 
bygget av Arlandabanan. Under alla omständigheter måste 
sättningsreducerande åtgärder och stödkonstruktioner vidtas. 
 
Av planförslaget framgår att tillträdet till A-Trains teknikbod ska tryggas 
genom servitut för en föreslagen räddningsväg utmed Vattenlandets östra 
fasad. Detta är en absolut förutsättning för järnvägsanläggningens 
bestånd 
 
Sammantaget är den riskanalys som gjorts inom ramen för planförslaget 
baserad på Arlandabanans befintliga anläggning utan expansion och inte 
heller här har samtliga risker beaktats. Detta är enligt AIAB inte 
godtagbart och AIAB anser därför att den aktuella planen måste 
kompletteras med an analys av samtliga risker som kan förväntas, 
däribland frågan om geologiska förhållandena, ett bebyggelsefritt område 
intill järnvägen samt exploateringens påverkan på en eventuell utbyggnad 
av Arlandabanan. Det aktuella planförslaget kommer om det genomförs 
påtagligt försvåra såväl tillkomsten av ytterligare anläggningar som det 
faktiska utnyttjandet av de befintliga anläggningarna. Mot den 
bakgrunden får AIAB i dagsläget helt avstyrka att detta förslag till 
detaljplan genomförs. 
 
 
Som ovan 
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