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Planprocessen  
Detta är ett planprogram. Planprogrammet görs tidigt i planeringsprocessen och 
anger utgångspunkter och mål för planen. Under programskedet hålls ett program-
samråd med myndigheter, sakägare och andra som är berörda. Utöver program-
samrådet ges ytterligare två tillfällen att lämna synpunkter på förslaget. 
 
Detaljplaneringen påbörjades 2005. Arbetet har dock under långa perioder varit 
vilande och en uppstart av arbetet skedde igen under år 2013. Därför går 
detaljplanen vidare under den nuvarande lagstiftningen (PBL2010:900).  
 
I den nya lagstiftningen finns inget formellt krav på att programsamråd måste hållas. 
Eftersom planen innebär så stora förändringar väljer staden ändå att genomföra det 
extra programskedet för att kunna fånga upp så många viljor och synpunkter som 
möjligt.  
 

 
 

Bakgrund  
Den fördjupade översiktsplanen för Rissne-Hallonbergen och Ör förutsätter att en 
tvärbana ska dras genom Rissne. För bebyggelseutvecklingen inom stadsdelen är 
spårvägen av grundläggande betydelse. Detaljplanearbetet med spårvägen har pågått 
under många år och tidvis varit vilande pga. osäker finansiering mm. Tvärbanans 
sträckning genom Sundbybergs stad behöver säkerställas i förhållande till den mark 
som ska reserveras för bostadsbyggande.  
 
Sträckan genom Västra Ursvik har tidigare behandlats inom programsamrådet för 
Ursviks Västra delar. Separata detaljplaner kommer att upprättas parallellt för de 
bägge sträckningarna.  
 

Syfte 
Syftet med programmet är att fastställa en dragning av spårvägen genom Rissne där 
vissa sträckor redovisas med alternativa dragningar pga. oklarheter kring 
genomförandet.   
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Så här långt har vi kommit i planprocessen 
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Programområdet 
Programområdet omfattar en yta som sträcker sig genom hela Rissne från norr till 
Söder via Kvarngatan-Rissneleden-Artillerivägen-Rissne centrum-Kavallerivägen 
och vidare söderut mot Solvalla i Stockholms stad (se karta nedan).  

 
 

 
Programområdet i rött  
 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2013, anges att de 
riktlinjer som arbetats fram i den fördjupade översiktsplanen för Rissne-
Hallonbergen-Ör ska gälla. I denna poängteras vikten av tvärbanestråket genom 
Rissne och att Rissne centrum kan utvecklas till en knutpunkt för kollektivtrafiken.  
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Detaljplaner 
Tvärbanan kommer att sträcka sig över och genom en rad gällande 
detaljplaneområden. Dessa planområden kommer helt eller delvis att släckas ut av 
den nya detaljplanen för tvärbanan. Nedan är ett kartutsnitt över gällande planer.  
 
 
Nedan följer en redogörelse 
för de gällande planer som 
avses ändras helt eller delvis. 
Redogörelsen redovisar 
endast planernas ändamål i 
de delar som avses ändras.  
 
C 208 – medger 
trafikändamål.  
C 206 – medger 
kvartersmark för 
kontorsändamål, mark som 
inte får bebyggas.  
C 274 – medger 
kvartersmark för kontors- 
bostads- gatu-, torg- och 
naturändamål (se 
Hjulmakaren nedan).  
C 275 – medger 
kvartersmark för parkerings-, 
bostads-, park-, natur- gatu-, 
centrum- och 
förskoleändamål.  
C 304 – medger bostads- och 
gatuändamål.  
C 211 – medger gatu- och 
teknikändamål 
(transformatorstation).  
C 214 – medger gatu- och 
parkändamål.  
C 221 – medger gatu- och 
parkändamål.  
C 231 – medger gatu- och 
gång- och cykeländamål.  
C 343 – medger 
trafikområde.  
 
 
 

211 

214 
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Planering i närområdet 
Längst i söder på Kavallerivägens västra sida och längs Rissneledens norra sida 
mellan Kavallerivägen och Lavettvägen pågår detaljplanering för ca 200 nya 
bostäder. Byggnaderna planeras att uppföras som lamellhus samt ett punkthus vid 
en ny torgbildning i hörnet av Kavallerivägen och Rissneleden.  
 

 
Föreslagen bebyggelse längs Kavallerivägen och Rissneleden 
 
Mitt emot ovan projekt på Kavallerivägen pågår detaljplanering för ett nytt 
bostadskvarter med 250 nya lägenheter. Bostäderna planeras att uppföras på tomten 
för den gamla kommunförvaltningen.  
 

 
Föreslagen bebyggelse i kvarter Hjulmakaren 
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Föreslagen bebyggelse i kvarter Hjulmakaren, situationsplan 
 
Rissne centrum planeras att byggas om i och med tvärbanans nya hållplats. 
Detaljplanearbete pågår för några hundra bostäder och nya kommersiella lokaler.  
 
Kvarter Stockmakaren inhyser idag SE-banken med ca 2 400 arbetsplatser (Bankhus 
90). I ett pågående planärende har fastighetsägaren ansökt om att bygga ut 
fastigheten för att rymma fler arbetsplatser. Nuvarande hyresgäster kommer att 
lämna byggnaden år 2017 varför det är osäkert hur det blir med den föreslagna 
utbyggnaden i dagsläget.  
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Föreslaget nytt kontorshus vid SE-bankens kontor 
 

Förstudie för tvärbanans Kistagren  
En förstudie för tvärbanan togs fram 2011. I denna föreslogs tvärbanan gå i ett eget 
område om 8,8 meters bredd. Spåren var på flera sträckor förlagda vid sidan av 
vägar och genom naturområden med inslag av högbroar. Tvärbanan var i förstudien 
mer järnvägslik än spårvägslik.  
 

Fördjupad förstudie för tvärbanans Kistagren  
I mars 2014 godkände Stockholms läns landstings trafiknämnd en fördjupad 
förstudie för tvärbanan. Sedan dess har internationella konsulter kopplats in för att 
ge förslag åt utformningen. Arbetet har succesivt styrts in på att minska antalet 
brokonstruktioner, att leda spåren i gatumiljö och att minska ner det egna utrymmet 
för spårvägen för en trivsammare och bättre stadsmiljö.  
 

Planeringsförutsättningar 
Områdesbeskrivning  
Planområdet sträcker sig i sin helhet genom Rissnes gatu- och centrummiljöer. I 
söder utgörs programområdet av en södersluttning mellan Rissneleden och 
Ulvsundavägen. Därefter kommer Kavallerivägen och Rissne torg, Artillerivägen, 
Rissneleden och Kvarnvägen för att i norr sluta vid Enköpingsvägen. Längs hela 
programområdet finns möjlighet att ta sig fram gåendes och cyklandes.  
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Bebyggelse 
I Rissne bedrev militären verksamhet fram till 1960. Detta avspeglar sig idag endast 
genom gatu- och kvartersnamn i stadsdelen samt tre bevarade garnisonsbyggnader i 
centrum. Under 80-talet byggdes Rissne med en blandning av bostäder och kontor.  
 
Kontorsbyggnader i området är tidstypiska för 80-talet (med undantag av Bankhus 
90) med ljust tegel och långa fönsterband som ger byggnaderna ett horisontellt 
intryck. Bostadshusen uppfördes i en fyrklöverform med mindre enheter formade 
runt mindre gårdar.  
 

Mark och vegetation 

Bevarandevärda träd/grönytor  
En del gröna ytor kommer att tas i anspråk för tvärbanan, främst i den södra delen. 
I övrigt kommer tvärbanan att sträcka sig genom gatumiljöer.  
 

Geotekniska förutsättningar  
De geotekniska förutsättningarna för tvärbanan är goda. Huvuddelen av sträckan 
trafikeras redan idag av delvis tung trafik. De geotekniska förutsättningarna kommer 
att detaljstuderas mer ingående där tvärbanan går på bro.  
 

Markföroreningar  
Inga kända markföroreningar finns inom programområdet.  

 

Fornlämningar  
Fornlämning Sundbyberg 20:1 kommer eventuellt att påverkas av att Kavallerivägen 
breddas. Kommunen kommer att bevaka länsstyrelsens yttrande i frågan under 
programsamrådet.  
Fornlämning Sundbyberg 26:1 kommer eventuellt att beröras. Lämningen utgörs av 
en offersten som ursprungligen fanns i Kymlinge. Den flyttades till Skansen 1899 
och sedan till Rissne 1988.  
 

Trafik och parkering  

Gång- och cykel  
Gång- och cykelvägar finns längs hela programområdet.  
 

Biltrafik  
Alla vägavsnitt inom programområdet är tillgängliga för biltrafik.  
 

Kollektivtrafik  
Programområdet trafikeras idag av busslinjerna 118, 155, 157 och 512 samt av 
tunnelbanans blå linje mot Hjulsta.  
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Parkering  
Parkering i Rissne sker i huvudsak i parkeringshus som finns spridda i stadsdelen. 
Tillgången till parkeringsplatser är god.  
 

Service 
Kommersiell 
Den kommersiella servicen i området är främst koncentrerad till Rissne centrum 
med livsmedelsbutiker, restauranger och ATG-ombud mm.  
 
Social  
Vid Rissne torg finns vårdcentral och tandläkare.  
 
Offentlig 
Precis norr om Rissne centrum finns en folkhögskola. Det finns även äldreboende 
och förskolor. I Västra Rissne ligger Rissneskolan med låg- mellan- och högstadium. 
I södra Rissne finns även en gymnasieskola.  
 
Arbetsplatser 
Norr om Rissne centrum vid Enköpingsvägen ligger SE-bankens huvudbyggnad 
med 2 400 anställda. Kontorsarbetsplatser finns även i södra delen av 
programområdet i kvarter Lådmakaren vid Rissneleden samt i Rissne centrum.   
 

Störningar och risker 

Buller  
En bullerutredning kommer att tas fram till plansamrådsskedet för att klargöra 
framtida bullernivåer.  
 

Farligt gods  
Enköpingsvägen och Ulvsundavägen är rekommenderade transportleder för farligt 
gods.  
 

Översvämning  
Programområdet ligger utanför så kallade instängda områden som riskerar att 
översvämmas.  
 

Förslag 
Gator och trafik  
En dubbelspårig spårväg kommer att dras genom Rissne upp till Kista och 
Helenelund i norr och med anslutning till befintlig tvärbana vid Bromma blocks i 
söder. Spåren kommer att gå i ett eget område i mitten av de gator som ska 
trafikeras. De gator där spåren kommer att förläggas kommer därför att byggas om 
för att rymma alla funktioner. På många sträckor kommer detta att innebära 
breddning av befintliga gator. Kommunen vill även passa på att bygga om många av 
dagens vägar till mer attraktiva stadsgator med inslag av trädplanteringar och 
kantstensparkeringar. Gång- och cykelbanor kommer också att ses över för ökad 
framkomlighet.  
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För att öka trafiksäkerhet och för att värna om spårvägens framkomlighet är det 
viktigt att hålla nere antalet korsningspunkter över rälsen. Dock kan spårvägen 
upplevas som en barriär om det inte går att korsa spåren. Därför är det viktigt med 
en balans mellan å ena sidan framkomlighet och säkerhet och å andra sidan ett 
stadsrum som inte upplevs som instängt. Kasernvägen föreslås att rätas ut för att 
skapa en fyrvägskorsning med Trossvägen. Skvadronsbackens anslutning till 
Kavallerivägen föreslås flyttas söderut för att skapa en gemensam korsningspunkt 
med befintligt gång- och cykelstråk.  
 

Parkering  
Längs planområdet byggs gator om så att kantstensparkering tillkommer på en del 
av sträckorna. Totalt skapas ca 35 nya parkeringsplatser men tio befintliga 
parkeringsplatser kan samtidigt komma att försvinna längs Artillerivägen beroende 
på vilken gatuutformning som väljs. Nya parkeringar behövs då Rissne förtätas med 
nya bostäder och med nya affärslokaler. Det finns även möjlighet att vika en del av 
de nya parkeringsplatserna till cykelparkering.  
 

Angöring och leveranser  
Längs tvärbanans sträcka planeras det för en rad nya butikslägen. Dessa kommer att 
ha angöring från gatan. Vissa parkeringsfickor kommer därför samnyttjas för 
leveranser med parkeringsförbud under vissa tider.  
 

Gestaltning  
De nya gatumiljöerna i Rissne kommer att gestaltas utifrån en grundprincip med 
olika funktioner som har olika mått, se sektion nedan. I zonen för 
kantstensparkering ingår även nya trädplanteringar. Träden placeras mellan 
parkeringsfickor om tre bilar. Sektionen kommer att variera på sträckan utifrån varje 
delsträckas förutsättningar. Genom trånga passager kommer inte allt att få plats 
varför det kommer att krävas en viss prioritering. Spårområdet kommer inte att 
stängslas in. 
 

 
Ideal sektion enligt grundprincipen 
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I södra Rissne kommer tvärbanan in från en bro över Ulvsundaleden. Nedre delen 
av Kavallerivägen utformas enligt grundprincipen ovan. På bilden på nästa sida 
redovisas de nya busshållplatserna som så kallade körbanehållplatser där bussen 
stannar i körbanan. På så sätt kan zonen för kantstensparkering och trädplantering 
nyttjas för hållplatskur.  
 

 
Nedre delen av Kavallerivägen 
 

På den övre delen av Kavallerivägen är det mer ont om utrymme varför 
grundprincipen måste frångås. De stora förändringarna, förutom att vägområdet 
breddas, är att gång- och cykelvägen riktas om och får en ny passage över 
Kavallerivägen, Skvadronsbacken dras om för att ansluta till Kavallerivägen i en 
gemensam korsningspunkt med cykelvägen, allén försvinner och befintligt 
övergångsställe flyttas något söderut. Ett extra svängfält tillkommer för norrgående 
trafik vid Ridvägen. Nya träd kommer att planteras mellan cykelbanor och körfält 
där de får plats samt i parkeringszonen.  
 

 
Övre delen av Kavallerivägen 
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Vid Rissne torg passerar tvärbanan i gränsen mellan parken och torget. 
Plattformarna vid den nya stationen hamnar bredvid centrumhuset. Tre passager 
över spåren kommer att ordnas vilket innebär flytt av en del gång- och cykelvägar.  
 

 
Rissne torg 
 

Även Artillerivägen har begränsat med utrymme. Här kommer gatans funktioner att 
variera på sträckan. Cykelbana bedöms endast få plats på västra sidan varför denna 
görs extra bred och dubbelriktad. Ett visst inslag av kantstensparkeringar och 
trädplanteringar kommer fortsatt att finnas på sträckan. Kasernvägen dras om för 
att ansluta till Artillerivägen i ett mer sydligt läge för att åstadkomma en gemensam 
korsningspunkt med Trossvägen.  
 

 
Artillerivägen 
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Rissneleden förses med en extra bred (fem meter) gång- och cykelbana för att klara 
trafiken till och från Bankhus 90 samt Ursvik. Två passager över spåren ordnas i 
anslutning till busshållplatsen.  
 

 
Rissneleden 
 
Där tvärbanan korsar Enköpingsvägen finns flera alternativ för hur trafiken ska 
ordnas. Det är av största vikt att Enköpingsvägen inte upplevs som en barriär 
mellan stadsdelarna Rissne och Ursvik. Det finns i princip tre alternativ:  
 

1. Spåren korsar Enköpingsvägen i plan. Cirkulationsplatsen på 
Enköpingsvägen signalregleras och spårvägen ges prioritet i korsningen. Ur 
stadsmiljösynpunkt kan det ha positiva effekter att låta trafikslagen samsas. 
Det är oklart om gång- och cykeltrafikanter också kan korsa vägen i plan i 
det här alternativet. Genomförda simuleringar har visat att trafiken på 
Enköpingsvägen behöver minska till 60 % av dagens nivå för att undvika 
köbildning. Prognoserna säger att trafiken kommer att öka. Vidare studier 
behöver göras för att klargöra om gång- och cykeltrafikanter kan korsa 
Enköpingsvägen i plan.  
 

2. Spåren korsar Enköpingsvägen på bro. En bro för gång- och cykeltrafik 
uppförs parallellt. Ur stadsmiljösynpunkt blir området gestaltat som ett 
trafiklandskap med broar över.  
 

3. Spåren korsar Enköpingsvägen på en gemensam bro med bil-, gång-, och 
cykeltrafik. I detta alternativ skapas en gen och stadsmässig förbindelse 
mellan Rissne och Ursvik liknande föreslagen koppling mellan Ursvik och 
Rinkeby. Huvudgatan i Ursvik fortsätter in till Rissne centrum och den 
storskaliga trafiken hamnar på en nivå under där den inte stör lika mycket. 
Cirkulationsplatsen på Enköpingsvägen avlastas även något från biltrafik.  



 14 

 
I SL:s sträckningsstudie från 2009 skrivs följande om alternativet med en större bro 
för alla trafikslag:  
 
”Längs bron över Enköpingsvägen kan en gång- och cykelförbindelse mellan 
stadsdelarna ordnas. En korsning med Rissneleden i plan har diskuterats. Det skulle 
ge möjlighet till en gemensam bro för spårväg, biltrafik, gång- och cykeltrafik mellan 
Rissne och den planerade stadsdelen i Ursvik. På grund av den dåliga 
framkomligheten som denna lösning skulle ge upphov till har den förkastats.”  
 
Eftersom framkomligheten inte påverkas negativt i detta förslag jämfört med SL:s 
nuvarande huvudförslag bör även detta alternativ studeras vidare.  
 

Bebyggelse  
Förutom en till två likriktarstationer planeras ingen ny bebyggelse inom ramarna för 
planarbetet med tvärbanan.  
 

Mark och vegetation 

Allmän plats  
I princip hela det framtida planområdet kommer att utgöras av allmän plats. Träd 
kommer både försvinna och tillkomma längs tvärbanans sträckning. Totalt sett 
kommer ungefär lika långa sträckor längs gatorna i Rissne att kantas av 
trädplanteringar.  
 
Spårens beläggning är i det här skedet inte fastställt. Ett önskemål både från SL:s 
och från stadens sida är att det blir någon form av gräs i spårområdet. Det bidrar till 
upplevelsen av grönska i staden och kan samtidigt ta hand om en del av dagvattnet 
lokalt.  
 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 
En dagvattenutredning ska tas fram i det fortsatta planarbetet. Dagvatten ska tas 
omhand lokalt om så är möjligt(LOD). Om inte LOD kan utföras ska fördröjning 
av dagvattnet ske innan anslutning (enligt huvudmannens anvisningar) till det 
kommunala dagvattennätet.  
 
Med hänsyn till vattensituationen i tätortsområden är det viktigt att 
programområdet alstrar så begränsade volymer dagvatten som möjligt, med så låg 
föroreningsnivå som möjligt.  
 
När nya träd planteras längs gatorna finns möjlighet att bygga infiltrerande magasin 
med så kallad skelettjord. Detta gör att mer dagvatten kan tas omhand lokalt men 
ändå brädda över till dagvattenledningssystemet vid extrem nederbörd.  
 
Ett gräsbevuxet spårområde har också goda möjligheter att fördröja och infiltrera 
dagvatten.  
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Konsekvenser 

Preliminär behovsbedömning 
Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen kunna medföra en betydande 
miljöpåverkan.  
 

Hälsokonsekvensbedömning 
Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att 
upptäcka brister i arbetet. Bedömningen kan göras på tre nivåer där den 
grundligaste är en utredning. Detta planarbete analyseras med dessa tre enkla frågor, 
vilket är en gängse nivå, som alla anses jakande besvarade: 
 
Främjar planen utvecklingen för befolkningens hälsa med avseende på den sociala 
miljön? Främjar planen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande riskfaktorer? 
Står planen i samklang med kommunens övergripande mål? 
 

Trygghet-,  säkerhet- samt jämställdshetsperspektiv 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom 
livets alla områden. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas 
vardag. En trygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig.  
 
Detaljplanen bidrar till att underlätta för föräldrar att dela på ansvaret för hem och 
barn genom bättre möjligheter att åka kollektivtrafik. Detta gäller särskilt inom 
hushåll som saknar bil men även för hushåll med en eller flera bilar.  
 
Tillgängligheten med kollektivtrafik till offentlig och kommersiell service ökar.  
 

FNs konvention om barnets rättigheter 
Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop 1997/98:182 i 
planarbetet. I förvaltningens granskning av barnkonsekvenser har såväl barnets 
sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, som barnets rätt till lek, vila och fritid 
analyserats. Barnets rätt till aktivt deltagande i samhället och dess rätt till lika värde 
har uppmärksammats. Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen har gjort 
bedömningen att projektet inte innebär några negativa konsekvenser för barn och 
att ovanstående aspekter ska beaktas i det fortsatta planarbetet.  
 
Detaljplanens genomförande innebär en ökad tillgänglighet med kollektivtrafik till 
stadens och regionens aktiviteter. Detta är särskilt viktigt för lite äldre barn som blir 
mer oberoende av föräldrar som ger skjuts med bil.  
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Genomförandefrågor  

Preliminär tidplan 
Programsamråd  hösten 2014  
Plansamråd  våren 2015  
Granskning   hösten 2015  
Antagande   vintern 2015/16  
Byggstart   2016  
Trafikstart   2021 
 

Fastighetsrättsliga frågor 

SL kommer att ha det framtida driftsansvaret för pårområdet medan kommunen 
fortfarande kommer att ha driftsansvaret för övrig allmän plats.  
 

Tvärbanans genomförande kommer att innebära att ett par fastigheter delvis 
kommer att behöva lösas in. Inga byggnader kommer att behöva rivas för 
tvärbanans genomförande. Nedan följer en lista över fastigheter som kommer att 
påverkas. Listan kan bli längre till planskedet.  
 
Lådmakaren 3  
Hjulmakaren 1  
Sundbyberg 2:57  
Skvadronen 12  
Artilleristen 5 och 4  
Dragonen 1  
Sundbyberg 2:161  
Kvartersmästaren 1   
Kasernen 1  
Solskiftet 5 och 7  
Sundbyberg 2:28  
Sundbyberg 2:25  
Sundbyberg 2:79  
 
 

Medverkande tjänstemän 
Planprogrammet har tagits fram av Planavdelningen i samråd med andra berörda 
tjänstemän på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen och med SL. Detaljplanen 
grundas på förslag av SL genom WSP. 
 

 
 
 
Eva Kåverud Henrik Nordström 
Planeringschef Planarkitekt 
 


