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Yttrande över kompletterande utredning angående 

ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att anlägga 

motorsportanläggningen Viking Motor Park samt 

tillstånd till vattenverksamhet, Enköpings kommun 

 

 

SMHI har tagit del av rubricerade remiss och har följande synpunkter. Yttrandet 

avgränsas till SMHIs kompetensområde hydrologi (enbart ytvatten) och meteorologi 

inklusive luftmiljö och buller. 

 

Buller 

Den aktuella motorbanan förväntas enligt ansökan generera buller för ett antal 

närliggande bostäder, som överstiger Naturvårdsverkets allmänna råd avseende 

motorsportbanor och halkövningsbanor. Ytterligare bullerminskande åtgärder bör 

vidtas vid den planerade motoranläggningen, så att gällande riktlinjer kan säkerställas 

för närboende och vid närliggande områden där folk vistas regelbundet. 

 

Utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser 

SMHI anser att en emissionsinventering bör göras. I utredningen saknas hur stora de 

totala utsläppen av luftföroreningar (kväveoxider, partiklar m.m.) och växthusgaser 

(koldioxid m.m.) kommer att vara från motoranläggningen per år, i förhållande till 

nollalternativet. Med totala utsläpp avses alla utsläppskällor i anslutning till den 

planerade anläggningen, t.ex. avgaser från tävlingsfordon, trafik till och från 

anläggningen (från avtagsväg), bränslehantering, slitage av däck och bromsar, 

uppvirvlande partiklar m.m.  

 

Halter av luftföroreningar 

Hur stora förväntas halterna vara av kväveoxider, partiklar m.m. vid närliggande 

bostäder? I ansökan saknas beräknade föroreningshalter för närboende. Det måste 

säkerställas att gällande miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, partiklar m.m. klaras 

för boende i området. 
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Dagvatten 

SMHI har inga synpunkter angående dagvatten. De synpunkter vi lämnade i förra 

remissvaret har vi nu fått besvarade. 

 

 

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av  

Ola Pettersson och Anna Eklund (hydrologi) samt Lennart Wern (meteorologi). 

För SMHI 

 

Bodil Aarhus Andrae  

Chef Avdelning Samhälle och säkerhet  

 

 


