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Sammanfattning
Norrtälje kommun har behov av ett nytt stadsarkiv och föremålsmagasin då
nuvarande lokaler börjar bli för trånga och olämpliga för sin funktion. Med denna
förstudie vill kommunen utreda möjliga platser för lokalisering av ett kombinerat
föremålsmagasin och stadsarkiv. Studie omfattade markens egenskaper, befintliga
riskobjekt, möjligheter till angöring och övergripande trafiklösning samt bedömning
av övergripande kostnader och eventuella intäkter som kan skapas vid övrig
exploatering så som bostäder, kontor m.m. för att finansiera byggnationen.
Två olika platser har studerats, ett förstahandsalternativ längs Kyrkogårdsgatan
och ett andrahandsalternativ på Campusområdet. Resultatet från förstudien är att
det är positivt att stadsarkivet och föremålsmagasin planeras i anslutning till
bostäder med inslag av verksamheter i bottenvåningarna, vilket kan bidrar till att
området blir mer besökt. Både de föreslagna platserna är möjliga att exploatera,
men platsen längs Kyrkogårdsgatan anses bättre lämpat för sitt ändamål bl.a.
utifrån tillgänglighetssynpunkt för stadsarkivets forskare och besökare, bidrag till
stadsdelens helhet och ökad trygghet i område. I samband med planläggning av
platsen längs Kyrkogårdsgatan finns möjlighet att söder om Regementsgatan
pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområde vid Arsta värmeverket för att i
framtiden möjliggör omplacering av befintliga lagerbyggnader från Norrtälje energis
nuvarande fastighet Nordkap 3. Både de föreslagna platserna ligger utanför
verksamhetsområdet för spill-, dricks- och dagvatten och bör tas in i
verksamhetsområde. Exploateringen längs Kyrkogårdsgatan kan använda befintlig
gatustruktur. Det är viktigt att gång- och cykelvägen mellan Campus och
Stegelbäcksgatan behåller den gena form som den har idag. Den föreslagna
exploateringen bidrar till ökat behov av en gångbana eller GC-bana på västra sidan
av Kyrkogårdsgatan. Exploateringen av Campusområdet förutsätter att en ny
infartsgata, som även kommer att försörja den pågående planeringen av
Lommarstranden etapp 2, byggs. När det gäller naturvärdena är barrträdsraden i
området längs Kyrkogårdsgatan ett potentiellt spridningsområde för
barrskogsmesar medan Campusområdet är idag betad naturbetesmark på före
detta skjutbana som kan hysa mycket höga naturvärden. Enligt kommunens
gällande översiktsplan är naturbetesmarker ekologiskt särskilt känsliga områden
enligt miljöbalkens 3 kap 3 §. Områden som är ekologiskt känsliga från ekologisk
synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Både de föreslagna platserna innehåller förekomst av markföroreningar som
behöver åtgärdas. Både platserna är trafikbullerstörta, från riksväg 76 (Västra
vägen) respektive E18. Om bostäder ska byggas krävs en bullerutredning och ev.
bullerskydd. Platsen längs Kyrkogårdsgatan förutsätter en omlokalisering av den
befintliga kraftledningen som passerar genom området samt omlokalisering av den
befintlig återvinningsstation samt båtuppläggningsplatsen. Västra vägen (riksväg
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76) utgör farligt gods-led. Att bygga närmare än 75 meter inskränker på väg 76 och
kan begränsa flödet av farligt gods i framtiden. Arsta värmeverks cistern för
eldningsolja är belägen i den norra delen av fastigheten. En strålningsberäkning av
brand i cisterninvallningen skulle behövas för att utreda huruvida det finns risk för
brandspridning. Insatstiderna för Räddningstjänsten är upp till 10 minuter för båda
platserna, vilket är positivt.
I kommande detaljplan behöver utredningar tas fram gällande dagvatten, buller,
natur, geoteknik och riskhantering med avseende på rekommenderad väg för farligt
gods samt värmeverks cistern för eldningsolja. Nedgrävning av vattenfalls
koncessions ledning är en förutsättning för planens genomförande.

Inledning
Bakgrund
Kommunen har behov av ett nytt stadsarkiv och föremålsmagasin då nuvarande
lokaler börjar bli för trånga och olämpliga för sin funktion. Kommunstyrelsen
beslutade 2018-05-21 att ge i uppdrag till Kommunstyrelsekontoret att utreda
förutsättningar för ett nytt kombinerat föremålsmagasin och stadsarkiv, genom
inventering av både befintliga fastigheter i kommunkoncernens bestånd och genom
eventuell nybyggnation.
Som underlag till beslutet hade en rapport, 2017-07-14 Kultur- och fritidskontoret,
tagits fram som redovisar en långsiktig ekonomisk och ändamålsenligt förvaring av
Roslagsmuseets samt övriga museers samlingar och konstbestånd i kommunen.
Rapporten rekommenderade att se över en samlokalisering med stadsarkivet samt
att en nybyggnation är att föredra.
Kommunstyrelsen samhällsbyggnadsutskottet godkände 2019-11-20
tjänsteutlåtande Förstudie lokalisering stadsarkiv och gav i uppdrag projekt
Fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad att utföra en förstudie för lokalisering av
kombinerat föremålsmagasin och stadsarkiv.
Samhällsbyggnadskontorets planavdelning har tillsammans med kommunens
fastighetsstrateg och i samråd med Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret
och Kultur- och fritidskontoret (Stadsarkivet) tittat på möjliga platser för lokalisering
av ett kombinerat föremålsmagasin och stadsarkiv samt sett över möjlighet till övrig
exploatering. Kommunkoncernens fastighetsbestånd har setts över för att
eventuellt identifiera en lämplig lokal. Ingen sådan lokal har hittats och därför
fokuserar förstudien på en nybyggnation.
Förstudien är gjord utifrån ett antal kriterier: geografisk placering, markens
egenskaper, befintliga riskobjekt, möjligheter till angöring och övergripande
trafiklösning samt bedömning av övergripande kostnader och eventuella intäkter
som kan skapas vid övrig exploatering så som bostäder, kontor m.m. för att
finansiera byggnationen. Två utredningsområden på kommunalägd mark har
identifierats och studerats vidare. Ett förstahandsalternativ längs Kyrkogårdsgatan
och ett andrahandsalternativ på Campusområdet, se figur 1 nedan.
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Figur 1. Ortofoto med ungefärlig avgränsning för de två möjliga områden för lokalisering.
Alternativ 1 – längs Kyrkogårdsgatan och Alternativ 2 – Campusområdet.

Förutsättningar
Områdesbeskrivning
De aktuella områdena ligger i södra delen av Norrtälje stad. De är obebyggda och
del av fastigheten Tälje 4:62.
Platsen längs Kyrkogårdsgatan avgränsas av Regementsgatan och Kyrkogårdsgatan, samt gång- och cykelvägen mellan Campus och Stegelbäcksgatan. Västra
vägen (riksväg 76) passerar väster om området. Norr om området finns
flerbostadshus i tre våningar och söder om området finns Arsta värmeverket.
Kyrkogården ligger öster om området. Vattenfalls koncessions luftledning passerar
genom området. En återvinningsstation (FTI – Förpackning- och
tidningsinsamlingen) finns i norra delen av området. En del av området är inhägnad
och används som båtuppläggningsplats (Norrtälje Båt & Motor AB).
Platsen i Campusområdet är en del av före detta skjutbana och är betad
naturbetesmark idag. Byggnadsminne LV3 ligger i direkt anslutning till område.
Översiktsplan
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan, ÖP 2040, ska invånarantalet i Norrtälje
kommun öka. För att nå kommunens befolkningsmål krävs en nyproduktion av
bostäder.
Fördjupad översiktsplan
Utvecklingsplan för Norrtälje stad anger att området längs Kyrkogårdsgatan i första
hand avses för verksamheter medan Campusområdet avses för ytterstadsområde.
Initiativet till båda förslag har stämts av med gruppen som arbetar med den
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kommande fördjupade översiktsplanen för Norrtälje stad som kommer att ersätta
utvecklingsplanen.
Gällande detaljplan
De aktuella områdena är inte planlagda.
Detaljplan för området längs Kyrkogårdsgatan upphävdes i samband med
detaljplan för Västra vägen. Den norra delen av området är i gällande detaljplan
avsedd för huvudgata, anslutning till Campus. Vid utbyggnad av Västra vägen
valdes dock att anslutningsväg till Campus sker via Regementsgatan och den
norra delen byggdes som cykelbanan istället. Genomförandetiden för detaljplan
går ut 2024-05-28. Bedömningen är dock att ändring av detaljplan är genomförbart
i och med att planen inte genomförts som tänkt samt att det är ett mycket
begränsat område som tas i anspråk. Om detaljplanen inte kan ändras på grund av
genomförandetiden kommer inverkan på den övriga planen vara begränsad.

Figur 2. Gällande detaljplan för Västra vägen från 2009 men område
längs Kyrkogårdsgatan.

Pågående eller kommande planering i närområdet
I Campusområde planeras en ny barnvänlig och naturvänlig stadsdel med upp till
1 200 bostäder. Planläggning av Lommarstranden etapp 1 med plats för cirka 450
bostäder är inför antagande. En förstudie för Lommarstranden etapp 2 pågår.
Exploatering i Campusområdet ligger delvis inom det som bedömts ingå i
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Lommarstranden etapp 2. Det nordöstra hörnet har sedan tidigare pekats ut som
en lämplig plats för expansion av befintlig intilliggande skolverksamhet.

Figur 3. Utvecklingsområdet Lommarstranden etapp 1 och 2.

Inom område söder om Regementsgatan finns möjlighet att pröva lämpligheten att utöka
verksamhetsområde vid Arsta värmeverket, för att i framtiden möjliggör omplacering av
befintliga lagerbyggnader från Norrtälje energis nuvarande fastighet Nordkap 3.

Figur 4. Utvecklingsområdet för Arsta värmeverket söder om Regementsgatan.
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Berörda verksamheter
Båtuppställningsområdet är enligt avtalet upplåtet till Norrtälje Båt & Motor AB från
2010-05-01 på 5 år. Arrendetiden förlängs därefter med 2 år i sänder om inte
uppsägning sker. Återvinningsstationen är upplåten till FTI (FTI – Förpackning- och
tidningsinsamlingen) men det finns inget skrivet avtal. Båda verksamheter behöver
omlokaliseras vid exploatering. Vattenfalls luftledning passerar genom området.
För att kunna exploatera område är det nödvändigt att gräva ner ledningen.
Vattenfall ser inga hinder till det, under förutsättning att kommunen står för
kostnaderna. Möjligheten till utökning av verksamhetsområde vid Arsta värmeverket finns söder om Regementsgatan. Detta kan möjliggöra omlokalisering av
befintliga lagerbyggnader från Norrtälje energis nuvarande fastighet Nordkap 3 i
framtiden.
Markförhållanden
Marken ägs av Norrtälje kommun, del av fastigheten Tälje 4:62. Platsen längs
Kyrkogårdsgatan omfattar cirka 2 ha mark. Platsen i Campusområdet omfattar ca 3,5 ha
mark.
Naturvärden
Barrträdsraden i området är ett potentiellt spridningsområde för barrskogsmesar
(Grön infrastruktur, Calluna 2019). Det är i utkanten av ett spridningsområde. Enligt
analysen och flygbildstolkning kan det finnas påtagliga naturvärden i området i
form av gammal tall och gran och friställd sälg. Område är flygbildstolkat i samband
med grönområdet norr om detta område så de värdefulla objekten kan också
finnas i de norra delarna (t.ex. sälgen).
Campusområdet är idag betad naturbetesmark på före detta skjutbana. Gamla
skjutbanor och naturbetesmarker kan hysa mycket höga naturvärden. Enligt
kommunens gällande översiktsplan är naturbetesmarker ekologiskt särskilt
känsliga områden enligt miljöbalkens 3 kap 3 §. Områden som är ekologiskt
känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan skada naturmiljön. Enligt översiktsplanen ska i tillståndsgivning, planer och
projekt i ett ekologiskt särskilt känsligt område konsekvensbedömning ske med
avseende på hur det ekologiskt särskilt känsliga området påverkas.
Kulturminnen och fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom utredningsområden.
Marktekniska förhållanden
Mark består av moränlera. Delar av Campusområde består även av lera. Den västra
delen av området längs Kyrkogårdsgatan är uppfyllt med fyllnadsmassor från Västra
vägen projektet. Viktigt att med geoteknisk undersökning analyserar massornas
beskaffenhet för att säkerställa markens bärighet.
Hälsa och säkerhet
Buller
Båda områdena är trafikbullerstörda. Område vid Kyrkogårdsgatan från Västra
vägen och Campusområdet från E18, vilket dock inte är ett problem för
förmålsmagasinet eller stadsarkivet. Om det ska byggas bostäder krävs
skyddsåtgärder.
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Industribuller från Arsta värmeverket behöver utredas vidare under planprocessen.
Farligt gods
Riksväg 76 (Västra vägen) är transportväg för farligt gods. Bebyggelse nära farligt
gods-led innebär fara för både liv och hälsa. Länsstyrelsen anger att det bör vara
75 meter från farligt gods-led till bostäder (Länsstyrelsen 2016-04-11 Riktlinjer för
planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods). Riskutredning krävs om avståndet är mindre än 75 meter.
Bebyggelse närmare än 75 meter från väg 76 kan innebära begränsningar av
farligt gods flödet i framtiden.
Risker
Arsta värmeverks cistern för eldningsolja är belägen i den norra delen av
fastigheten, söder om Regementsgatan. Exakta avstånd till cisternen och
eventuellt en strålningsberäkning av brand i cisterninvallningen behöver utredas för
att bedöma om det finns risk för brandspridning.
Teknisk infrastruktur
Området längs Kyrkogårdsgatan ligger utanför verksamhetsområdet för spill-,
dricks- och dagvatten. Det finns kommunala spill-, dricks- och dagvattenledningar i
nära anslutning till området. En vattenledning (utan ledningsrätt i dagsläget) ligger
längst med cykelbanan som kan påverka placering av bebyggelse. En ledningsrätt
för Vattenfalls kraftledning belastar området.
Ledningarnas kapacitet behöver utredas i ett senare skede. Inom området finns
befintliga diken för bortledning av dagvatten vars funktion måste säkerställas vid en
planläggning.
Vattenledning

Ledningsrätt
- kraftledning

Figur 4. Befintliga ledningar i och i anslutning till område längs Kyrkogårdsgatan.
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Campusområdet ligger utanför verksamhetsområdet för spill-, dricks- och
dagvatten. En kommunal spillvatten- och en dricksvattenledning finns norr om
fastigheten Roboten 1. Ledningarnas kapacitet måste säkerställas utifrån den
planerade bebyggelsens behov. Området ligger delvis inom det som bedömts ingå
i Lommarstranden etapp 2. Fastigheten bör tas in i verksamhetsområde för spill-,
dricks- och dagvatten.
Inom området finns befintliga diken för bortledning av dagvatten vars funktion
måste säkerställas vid en planläggning. Hur dagvattnet från området ska tas
omhand behöver utredas i en dagvattenutredning.
En vatten- och spillvattenledning finns öster om området vilket behöver tas hänsyn
till vid eventuell utbyggnad. En pumpstation finns placerad i anslutning till
ledningen.

Vatten- och
spillvattenledning

Figur 5. Befintliga ledningar i anslutning till Campusområdet.

Föreslagen bebyggelse och utformning
Två alternativa platser har studerats för lokalisering av föremålsmagasinet och
stadsarkivet. Längst Kyrkogårdsgatan finns möjligheten att uppföra flerbostadshus i
3-4 våningar (100-150 lägenheter) med verksamheter i bottenvåningarna.
Exploatering är positivt för stadsdelens helhet och ökad trygghet i området (för t.ex.
fotgängare och cyklister som rör sig mellan Campus/Lommarstranden och
Flygfältets handelsområde/ hållplats Gustavslund). Platsen är bra ur tillgänglighetssynpunkt för stadsarkivets forskare och besökare och lokalisering i anslutning till
bostäder med verksamheter i bottenvåningarna bidra att området kan blir mer
välbesökt. Den befintliga gång- och cykelvägen mellan Campus och Stegelbäcksgatan kan bibehållas så som den är idag. Angöring kan ske via Kyrkogårdsgatan/
Regementsgatan. Den föreslagna exploateringen bidrar till att behovet av att bygga
en gång- och cykelbana på västra sidan av Kyrkogårdsgatan ökar.
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Söder om Regementsgatan finns möjligheten att utöka verksamhetsområde vid
Arsta värmeverket för att i framtiden möjliggör omlokalisering av befintliga
lagerbyggnader från Norrtälje energis fastighet Nordkap 3.

Figur 6. Idéskiss, lokalisering av föremålsmagasin och stadsarkiv samt bostäder.

Betydande miljöpåverkan
Baserat på förutsättningar beskrivna i förstudien är kommunens bedömning att det
inte finns något behov för framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning i ett
detaljplaneskede. En checklista som används för att slutgiltigt bedöma om projektet
kan innebära betydande miljöpåverkan kommer att tas fram i det fortsatta arbetet.
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Utredningar och styrdokument
Preliminärt utredningsbehov
Följande behov har identifierats gällande utredningar i kommande detaljplanering
för området.
Geoteknik
Den västra delen av området är uppfyllt med fyllnadsmassor från Västra vägenprojektet. En geoteknisk undersökning ska tas fram inför samråd av detaljplan för
att säkerställa markens bärighet.
MIFO
Det finns inget MIFO objekt på denna plats, men då marken har använts till div
upplag samt att fyllnadsmassor av oklart ursprung ligger där så krävs en
miljöteknisk markundersökning.
Dagvatten
Dagvattenanläggningen (Tvättendammen) nedströms är underdimensionerad vilket
kan innebära att åtgärder behövs. Att inrätta en kommunal dagvattendamm skulle
kunna vara ett sätt att hantera den ökade belastningen av dagvatten som en
hårdgörning av denna yta skulle innebära. Detta behöver utredas i en
dagvattenutredning inför samråd.
Riskhantering
I och med närheten till riksväg 76 (Västra vägen) där farligt gods transporteras
kommer en riskutredning att behöva tas fram om avståndet till bebyggelse är
mindre än 75 meter. Placering av stadsarkivet/föremålsmagasinet närmast GCvägen ligger inom 75 meter från Västra vägen.
Arsta värmeverks cistern för eldningsolja är belägen i den norra delen av
fastigheten, söder om Regementsgatan. Exakta avstånd till cisternen och
eventuellt en strålningsberäkning av brand i cisterninvallningen behöver utredas för
att bedöma om det finns risk för brandspridning.
Betydande miljöpåverkan
Förstudien har inte funnit några indikationer på att en miljökonsekvensbeskrivning
skulle behöva tas fram. Till samråd behöver en undersökning av betydandemiljöpåverkan tas fram enligt kommunens checklista.
Buller
Område är trafikbullerstörd från riksväg 76 (Västra vägen) och Regementsgatan.
En trafikbullerutredning ska tas fram inför samråd av detaljplan för de planerade
bostäderna. Industribuller från Arsta värmeverket behöver utredas.
Trafik
Om stadsarkivet/föremålsmagasinet placeras mot GC-vägen kan befintlig
infrastruktur användas och angöring ske från Regementsgatan.
Om stadsarkivet/föremålsmagasinet placeras utmed Kyrkogårdsgatan behöver
angöring till både stadsarkivet/föremålsmagasinet och bostäderna ske via
Kyrkogårdsgatan.
Förslag för angöring behöver ses över i det kommande planarbetet.
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GC-väg
Det är viktigt att gång- och cykelvägen mellan Campus och Stegelbäcksgatan
behåller den gena form som den har idag. Den föreslagna exploateringen bidrar till
ökat behov av en gångbana/GC-bana på västra sidan av Kyrkogårdsgatan som blir
till gagn för fler än bara de som är direkt berörda av exploateringen.
Naturinventering
Barrträdsraden i området är ett potentiellt spridningsområde för barrskogsmesar
(Grön infrastruktur, Calluna 2019). Det är i utkanten av ett spridningsområde. Enligt
analysen och flygbildstolkning kan det finnas påtagliga naturvärden i området i
form av gammal tall och gran och friställd sälg. Detta område är flygbildstolkat i
samband med grönområdet norr om detta område så de värdefulla objekten kan
också finnas i de norra delarna (t.ex. sälgen). En naturvärdesinventering behöver
tas fram.
Övrigt
Båtuppställningsområdet är enligt avtalet upplåtet till Norrtälje Båt & Motor AB från
2010-05-01 på 5 år. Arrendetiden förlängs därefter med 2 år i sänder om inte
uppsägning sker.
Befintlig återvinningsstation är upplåten till FTI (Förpackning- och
tidningsinsamling), men det finns inget avtal.
Både båtuppläggningsområdet och återvinningsstationen kommer att behöva
omlokaliseras vid exploatering av området.
Nedgrävning av vattenfalls koncessions ledning är en förutsättning för planens
genomförande, vilket kan ta både tid och vara en kostsam åtgärd.

Ekonomi
Uppskattade byggkostnader för stadsarkivet och föremålsmagasinet är 75 MSEK
och för bostäder 50 MSEK. Stöd kan sökas hos Boverket som kan ge bidrag för
upp till 30% av den godkända kostnaden för ett nybygge.
Målsättningen är att finansiera utvecklingen av området med en acceptabel
projektekonomi vilket innebär att intäkter från byggrätter, gatukostnader m.m. minst
ska täcka kostnaderna för att förverkliga omvandlingen av området.
Intäkter och kostnader skall genom hela projektet succesivt kalkyleras och
bearbetas. En del av projektets tidiga uppgifter är att kalkylera kostnader och
intäkter. Detta ska ske kontinuerligt genom hela projektet i olika skeden. Högre
precision ska uppnås för varje skede.
Preliminära kostnader under planprocessen
Plankostnader beräknas till 3-4 MSEK. Tillståndsarbete för Vattenfalls
koncessionsledning beräknas till 1,4 MSK (tillstånd och genomförande).
Preliminära kostnader och finansiering för kommunen
Specificeras närmare i samband med planprocessen.
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Avtal
Plankostnadsavtal
Plankostnaderna ska bekostas av den som har nytta av planen. Inget
plankostnadsavtal kommer att tecknas. Kostnader för planarbetet ska finansieras
genom centrala medel.
Övriga avtal specificeras så som exempelvis marköverlåtelse, lantmäteriförrättning,
etc. specificeras i ett senare skede.

Arbetssätt och organisation
Planförfarande
Detaljplanen bedöms kunna genomföras med standardförfarande då förslaget är i
linje med intentionen i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Norrtälje
stad och inte antas medföra betydande miljöpåverkan.
Projektorganisation
I arbete med den nya detaljplanen bedöms resurser från följande avdelningar
behövas:
-

Plan
Mark och exploatering
Bygglov
Planering och strategi
Miljö och hälsa
VA
Gata- och park
Räddningstjänsten
Kultur- och fritid
Fastighetsavdelning
Renhållning

Tidplan
Detaljplanering omfattas inte sällan av stor osäkerhet och det är därför svårt att
göra en tidplan i ett tidigt skede. Tidplan är beroende av tidplan för nedgrävning av
kraftledningen. Nedan angivna tidplan är en grov uppskattning. I start-PM bedöms
en mer korrekt tidplan kunna presenteras.
-

Planuppdrag
Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande

Q4 2020
Q4 2020
Q3 2021
Q1 2022
Q2 2022

Effektmål
Att genomföra den tänkta planläggningen
-

möjliggör samlokalisering av stadsarkiv och föremålsmagasin i nya
ändamålsenliga lokaler
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-

bra ur tillgänglighetssynpunkt för stadsarkivets forskare och besökare
lokalisering i anslutning till bostäder med verksamheter i bottenvåningarna
bidrar till att området kan blir mer välbesökt
exploatering är positivt för stadsdelens helhet och ökad trygghet i området
möjliggör ny stadsmässig bebyggelse (ca 150 bostäder) i centrala lägen
möjliggör ytor för omlokalisering av delar av verksamheter som inte passar
väl in i den täta staden

Framgångsfaktorer
Avsnittet beskriver vilka framgångsfaktorerna är för att effektmålen ska kunna
uppfyllas.
-

Tidig dialog med Vattenfall om nedgrävning av kraftledningen
Tidig dialog med NEAB om omlokalisering av lager byggnader från
Nordkap 3
Tidig kartläggning av dagvattenfrågan
Tidig kartläggning av buller
Tidig kartläggning av risker

Risker
Avsnittet beskriver vilka risker som kan identifieras i detta skede som skulle kunna
äventyra att effektmålen uppfylls.
-

Lång handläggningstid avseende nedgrävning av Vattenfalls
koncessionsledning
Omlokalisering av sopstation
Omlokalisering av båtuppläggningsplatsen
Risk för brandspridning och industribuller från Arsta värmeverket
Finansiering

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Olivera Boljanovic
1:e Planarkitekt
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