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Detaljplan för del av Sundbyberg 2:26, Lingonskogen, 
Rissneleden i Sundbybergs stad 
 
 

Bakgrund och sammanfattning 
Programmets syfte är att pröva möjligheten att bebygga det aktuella området med ca 
85 bostäder i form av radhus, parhus och flerfamiljshus. Tanken är att uppföra en 
ny typ av bostäder i området och därmed förbättra möjligheten till boendekarriär i 
området. Kommunen och exploatören, Folkhem, har tecknat ett 
markanvisningsavtal som reglerar exploateringens intentioner, upplåtelse av mark 
mm. En ny detaljplan krävs för att kunna bygga bostäderna. 
 
Under programsamrådet framförde länsstyrelsen att det är angeläget att Sundby-
bergs stad kan visa att bullernivåerna inte överskrids vid bostäder eller redogör hur 
avstegsfall klaras. Kommunen bör även visa hur den planerade bostadsbebyggelsen 
påverkar förutsättningarna för en ny depå för snabbspårväg i anslutning till befintlig 
tunnelbanedepå. Länsstyrelsen anser att Rissnedepån är en anläggning av mellan-
kommunal betydelse och ansvarar därmed för att samordna frågor som rör verk-
samheten på lämpligt sätt. 
Syftet med en omprioritering av Rissneledens funktion behöver närmare beskrivas 
och konsekvenserna för omgivande trafiksystem behöver utredas närmare. 
Länsstyrelsen anser även att en särskild arkeologisk utredning behöver genomföras 
för att ta redan på om fornlämningar finns inom området. 
 
Föranlett av inkomna synpunkter har planhandlingarna under plansamrådsskedet 
kompletterats med: 
- externbullerutredning för verksamhetsbuller, 
- analys av Rissneleden som stadsgata. Planbeskrivningen har kompletterats med 

avseende på syfte och konsekvenser för Rissneledens omdaning av karaktären 
till stadsgata, 

- särskild arkeologisk utredning, samt 
- E-område för nätstation. 
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Planhandlingarna har även kompletteras med följande utredningar under 
plansamrådsskedet: 
- inventering och inmätning av träd och berghällar, 
- utredning av dagvattenhantering och VA-anslutning, samt 
- körspårsutredning. 
 
Under arbetet med plansamrådshandlingarna har nya utredningar arbetats in i 
dokumenten. Ett plansamrådsförslag har arbetats fram med utgångspunkt från 
programförslaget. Bl.a. kompletteras förslaget med ett område för förskola, 
gatustrukturen har förändrats för att ianspråkta mindre naturmark och bostäderna 
har kompletterats med ytterligare en boendeform i form flerbostadshus. 
 
 

Samråd 

Hur samrådet har bedrivits 
Programsamråd hölls från den 2 juni till och med den 30 juni 2010. Ett förslag till 
program skickades ut till berörda remissinstanser och sakägare. 
 

Remissinstanser 
Planhandlingarna har sänts till Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Regionplane- och 
trafikkontoret, Vägverket, SL, Telia, Stockholms Brandförsvar, Vattenfall 
Eldistribution, Norrenergi, Norrvatten, Fortum distribution, Stokab, Fortum, 
Posten, Handelskammaren, Hyresgästföreningen i Sundbyberg, Hembygds-
föreningen, Sundbybergs köpmannaförening, kommunala handikapprådet,. 
Programmet har också sänts internt inom kommunen samt till berörda sakägare 
enligt fastighetsförteckningen.  
 
Programsamrådsmöte 
Ett samrådsmöte hölls i Sundbybergs stadsbibliotek i form av öppet hus den 16 juni 
2010. Vid samrådsmötet närvarade en person. Synpunkten som framfördes var att 
föreslagen planering var bra. 
 
 

Inkomna yttranden 
Under programsamrådet inkom 14 yttranden till stadsbyggnads- och 
miljöförvaltnigen 
 
 

Synpunkter 

Länsstyrelsen 

Buller 
Länsstyrelsen uppmärksammar att SLs tunnelbanedepå ligger i planområdets närhet. 
Buller från depåverksamheten riskerar att överskrida rekommenderade riktvärden 
för externt industribuller vid de planerade bostäderna. Bostädernas placering kan 
även medföra försvåring av uppförandet av en depå för snabbspårvägsdepå i anslut-
ning till befintlig depå. Länsstyrelsen anser att tunnelbanedepån är av mellankom-
munal betydelse och ansvarar därmed för att samordna frågor som rör 
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verksamheten. Sundbybergs stad bör därför visa att bullret från tunnelbanedepån 
inte överskrider riktvärden vid planerade bostäder i det fortsatta planarbetet. Det 
behöver även klargöras hur föreslagen planering påverkar en framtida 
snabbspårvägsdepå i området. Länsstyrelsen önskar samsyn angående föreslagen 
planering mellan Sundbybergs kommun och SL redan till samrådsskedet. 
Även buller från vägtrafik behöver hanteras i det fortsätta planarbetet och kom-
munen bör redogöra för hur avstegsfall klaras. 
 

Vägfrågor 
Planförslaget förutsätter en omdaning av Rissneledens karaktär från trafikled till 
stadsgata. Med tanke på den idag förhållandevis stora trafikmängden anser läns-
styrelsen att syftet med en omprioritering av Rissnledens funktion behöver beskriv-
as närmare och konsekvenser för omgivande trafiksystem utredas och redovisas. 
 

Fornlämningar 
Länsstyrelsen anser att en särskild arkeologisk utredning behöver genomföras för att 
ta redan på om fornlämningar finns inom planområdet. 
 

Stadsbyggnad- och miljöförvaltningens svar: 
Buller 
Länsstyrelsens påpekande avseende buller från SL´s depå samt från vägtrafiken har 
legat till grund för det fortsatta planarbetet. Bullersituationen med avseende på både 
SL´s tunnelbanedepå och en eventuell framtida depå för Tvärbanan samt väg-
trafiken har behandlats i en särskild bullerutredning utförd av Åkerlöf Hallin 
Akustikkonsult AB år 2012. SL har dessutom låtit utföra omfattande buller-
mätningar och bullerberäkningar. 
 
Aktuella riktvärden för externt industribuller från både den nuvarande tunnel-
banedepån samt en eventuell framtida depå för Tvärspårvägen innehålls vid 
planerade bostäder under hela dygnet för all normal verksamhet. 
Två aktiviteter som kan förekomma inom anläggningen nattetid kan dock eventuellt 
ge maximalnivåer över riktvärdet. Detta gäller spårskrik som kan uppkomma i 
speciella situationer någon gång per vecka och säkerhetssignalering som, när andra 
säkerhetssystem är utslagna, kan förekomma någon gång per kvartal. Byggnadernas 
planlösningar och ljudisolering anpassas dock till detta för att minska risken för 
störning. Detaljplanen utformas dessutom så att, om behov uppkommer, finns det 
möjlighet att uppföra en 3 m hög och ca 120 m lång bullerskyddsskärm mellan 
Rissneleden och tunnelbanedepån. 
 
Trafikbullret medför de högsta ekvivalenta och maximala ljudnivåerna vid planerade 
bostäder. Bullret från tunnelbanedepån och en eventuell framtida depå för 
Tvärspårvägen är mer än 20 dB(A) lägre. 
 
Med föreslagen lägenhetsplanlösning kan riktvärdena för avstegsfall B innehållas 
med avseende på trafikbullret och det externa industribullret.  
 
Trots att två bullerkällor, trafik- och industribuller förekommer blir ljud-
kvalitetspoängen för de planerade bostäderna hög. Medelvärdet blir + 9 
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Ljudkvalitetspoäng och ingen lägenhet får lägre än +4 Ljudkvalitetspoäng. 
Förutsättningar finns för bostäder med hög ljudkvalitet. 
 
Vad gäller utbyggnaden av en tvärbanedepå i anslutning till tunnelbanedepån ser 
staden att den är genomförbar även då föreslagna bostäder byggts ut.  
 
SL kan dock inte bygga ut depån genom att göra ett öppet bergsschakt och flytta 
vägen provisoriskt för att bygga ut depån, utan utbyggnaden måste ske i tunnel 
under mark. Ett öppet bergschakt och provisorisk omläggning av vägen skulle bli 
ett mycket stort naturingrepp som vore olämpligt även om bostäderna byggs eller ej. 
 

Vägfrågor 
En analys av Rissneleden som stadsgata kompletterar planhandlingarna till 
plansamrådsskedet. Planbeskrivningen har kompletterats med avseende på syfte och 
konsekvenser för Rissneledens omdaning av karaktären till stadsgata. 
 

Fornlämningar 
En särskild arkeologisk utredning har genomförts av Stockholms läns museum och 
kompletterar planhandlingarna. Utredningen fann att inga vidare arkeologiska 
åtgärder krävs inom området. 
 

Lantmäteriet 
Har inga synpunkter 
 

Trafikverket 
Motsätter sig inte planförslaget att förvandla Rissneleden från en trafikled till en 
stadsgata, men vill föra ett resonemang över vägens funktion i det kommunala 
trafiknätet. Trafikverket anser även att syftet med att ändra vägens karaktär och 
funktion bör klargöras. Trafikverket framhåller att trafiksäkerheten, gång- och 
cykeltrafiken samt bullerfrågorna ytterligare bör utredas i den fortsatta planpro-
cessen. 
 
Trafikverket anser även att ombyggnad av Rissneleden inte bör påbörjas förrän nya 
E18 är färdigställt och omledningstrafiken vid bl.a. Kvarnvägen är avslutad. 
 

Stadsbyggnad- och miljöförvaltningens svar: 
Synpunkterna noteras. En analys av Rissneleden som stadsgata kompletterar 
planhandlingarna till plansamrådsskedet. Planbeskrivningen har kompletterats med 
avseende på syfte och konsekvenser för Rissneledens omdaning av karaktären till 
stadsgata. 
 

Storstockholms lokaltrafik, SL 
SL uppmärksammar att planområdet ligger inom det område som kan komma att 
påverka en framtida utbyggnad av en depå för snabbspårväg. SL vill därför att 
kommunen ska vara uppmärksam så att den fortsatta planeringen inte omöjliggör 
detta. SL anser att det vore olyckligt om Sundbybergs stad fortsätter planeringen av 
området och omöjliggör en framtida depå i området. SL framför även att verk-
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samheten på den befintliga tunnelbanedepån i närområdet är bulleralstrande och att 
SL inte kan se att Naturvårdsverkets riktvärden för buller kan klaras för föreslagen 
bostadsbebyggelse. 
 
Slutligen förutsätter SL att kommunen inte fortsätter planlägga området innan SL 
och Sundbybergs stad är överens om hur Rissnedepån och bullerfrågorna ska han-
teras. 
 

Stadsbyggnad- och miljöförvaltningens svar: 
Vad gäller utbyggnaden av en tvärbanedepå i anslutning till tunnelbanedepån ser 
staden att den är genomförbar även då föreslagna bostäder byggts ut.  
 
SL kan dock inte bygga ut depån genom att göra ett öppet bergsschakt och flytta 
vägen provisoriskt för att bygga ut depån, utan utbyggnaden måste ske i tunnel 
under mark. Ett öppet bergschakt och provisorisk omläggning av vägen skulle bli 
ett mycket stort naturingrepp som vore olämpligt även om bostäderna byggs ut eller 
ej. 
 
Påverkan av bullret från SL´s tunnelbanedepå liksom en eventuell framtida depå för 
Tvärbanan har behandlats i en särskild bullerutredning utförd av Åkerlöf Hallin 
Akustikkonsult AB år 2012. SL har dessutom låtit utföra omfattande buller-
mätningar och bullerberäkningar. 
 
Aktuella riktvärden för externt industribuller från både den nuvarande tunnelbane-
depån samt en eventuell framtida depå för Tvärspårvägen innehålls vid planerade 
bostäder under hela dygnet för all normal verksamhet. 
 
Två aktiviteter som kan förekomma inom anläggningen nattetid kan dock ge 
maximalnivåer över riktvärdet. Detta gäller spårskrik som kan uppkomma i speciella 
situationer någon gång per vecka och säkerhetssignalering som, när andra 
säkerhetssystem är utslagna, kan förekomma någon gång per kvartal. Byggnadernas 
planlösningar och ljudisolering anpassas dock till detta för att minska risken för 
störning. Detaljplanen utformas dessutom så att, om behov uppkommer, finns det 
möjlighet att uppföra en 3 m hög och ca 120 m lång bullerskyddsskärm mellan 
Rissneleden och tunnelbanedepån. Kostnaden för denna eventuella skärm ska inte 
belasta SL. 
 

Kompetens- och försörjningsförvaltningen, Sundbybergs Stad 
Kompetens- och försörjningsförvaltningen anser att det är positivt att införa fler 
olika boendeformer och fler marknära boendealternativ. De poängterar dock grön-
områdenas betydelse och framför att de tycker att planförslaget hanterar frågan 
positivt med liten andel privat mark och den planerade upprustningen av befintliga 
grönytor. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningen är positiv till föreslagen planering, särskilt till utvecklingen av gång- 
och cykelvägsförbindelserna samt grönytorna. Föreslagen planering anses även pos-
itiv ur säkerhet-, trygghet- och jämställdhetsperspektiv. 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
Har inget att erinra 
 

Stockholms brandförsvar 
Har inga synpunkter förutsatt att framkomlighet och bärighet beaktas för brandför-
svarets fordon samt att brandvattenförsörjning tryggas. 
 

Stadsbyggnad- och miljöförvaltningens svar: 
Brandförsvarets framkomlighet och bärighet ska beaktas samt brandvattenför-
sörjning tryggas i det fortsatt process och inför bygglovskedet. 
 
Fortum 
Har ingen erinran 
 

Norrenergi 
Norrenergi upplyser om att en huvudledning för fjärrvärme går genom planområ-
det. Hänsyn till detta ska beaktas vid schaktarbeten. Norrenergi föreslår u-område 
för ledningen inom planområdet. 
 

Stadsbyggnad- och miljöförvaltningens svar: 
Fjärrvärmeledningen genom planområdet ligger inom allmän platsmark. För 
ledningar inom allmän platsmark behövs inget u-område på plankartan. 
 

Norrvatten 
Har inga synpunkter 
 

TeliaSonera Skanova Access Ab 
TeliaSonera har inga synpunkter 
 

Vattenfall 
Vattenfall uppmärksammar kommunen på elanläggningar inom och närheten av 
planområdet. Vattenfall yrkar på ett E-område om minst 15 x15 meter för en till-
kommande station. Dessutom framför Vattenfall att tillfartsväg för arbetsfordon, 
reserverad plats för kabelskåp samt servicekablar längs lokalgatorna måste finnas. 
 
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och måste uppfylla säker-
hetsavstånd enligt starkströmsföreskrifterna. Vattenfall yrkar på att eventuell 
flytt/ändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av 
exploatören. 
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Stadsbyggnad- och miljöförvaltningens svar: 
Befintliga ledningar uppmärksammas i planhandlingarna och behov av eventuella 
avtal mellan ledningsägare och byggherre anges i genomförandebeskrivningen. 
Bestämmelse om E-området för en tillkommande nätstation, 8 x 8 m, har införts på 
plankartan vid den östra korsningen mellan lokalgatan och Rissneleden. El-
ledningar inom planområdet avses förläggas inom gatumark. 
 

Privatperson, boende i Järfälla 
Hävdar att området är för värdefullt som rekreationsändamål för att ianspråktas för 
bostäder. Speciellt viktigt är det att bevara planområdet då området kring Lavett-
vägen har ”skövlats”. 
 
Yttrandet är även undertecknat av ytterligare nio personer. 
 

Stadsbyggnad- och miljöförvaltningens svar: 
I föreslagen planering tas hänsyn till befintlig vegetation och grönområde. Även om 
bostäderna till viss del kommer att ianspråkta naturmark kommer markanvänd-
ningen regleras så att befintlig vegetation i stor utsträckning bevaras. Föreslagen 
bebyggelse ska försiktigt placeras i terrängen för att undvika omfattande mark-
arbeten och privat tomtmark kommer att regleras till enbart en terrass per rad- och 
parhus för att undvika att omgivningen privatiseras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Richardsson Anneli Eskilsson 
planeringschef planarkitekt 


