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Detaljplan för Tvärbana Norr, Solnagrenen, genom 
Sundbyberg 
 
 
Syfte och huvuddrag 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2004 att ge stadsbyggnads- och 
fastighetsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för Tvärbanan 
Solnagrenen på Landsvägen genom Sundbyberg. Redan 1996 presenterade SL en 
studie av förlängning av snabbspårvägen från Alvik via Sundbyberg och Solna 
centrum till Universitetet. 2001 presenterade SL en förstudie för Tvärbanan norr.  
 
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att bygga ut en snabbspårväg 
(Tvärbanan) på Landsvägen genom Sundbyberg från Stockholmgränsen vid Bällsta 
bro till Solnagränsen vid Ekenbergsbron. Planområdet omfattar spårområdet samt 
angränsande ytor och hållplatser. Banan är tänkt att dras i blandtrafik i Landsvägen. 
En separat cykelväg föreslås i Landsvägen. Två hållplatslägen planeras inom 
Sundbybergs stad, ett vid Bällsta bro och ett vid Sundbybergs station med 
bytesmöjlighet till tunnelbana, pendeltåg, bussar och fjärrtåg.  
 
Tvärbanan är av intresse för hela regionen och skapar bättre kommunikationer från 
Alvik via Sundbyberg och Solna centrum till Solna station med en möjlig fort-
sättning norrut från Solna station.  
 
Under utställningstiden framkom uppgifter från SL om att området öster om 
Ekensbergsbron eventuellt inte var stort nog att rymma trafikområde samt gång- 
och cykelväg. Sannolikt skulle intrång behöva göras i fem fastigheter söder om 
Landsvägen. Efter utställningen har spårläget detaljstuderats och justerats så att det 
ryms inom gatuområdet. Någon justering av detaljplanen till följd av spårläget 
erfordras därmed inte.  
 
Under utställningstiden har en alternativ placering av likriktarstationen lagts fram. 
Området ligger utanför planområdet och blir i och med det föremål för en egen 
detaljplan. Området för likriktarstation stryks därmed ur planen.  
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken 
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enlig bestämmelserna i MB 3, 4 
och 5 kapitlet.  
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är långsträckt och utgörs av ett markområde utmed Landvägen genom 
centrala Sundbyberg, från Bällsta Bro till Ekenbergsbron. Området är cirka 900 
meter långt. Området avgränsas i stort av befintliga fastighetsgränser norr och söder 
om Landsvägen. Planområdet sträcker sig dock in i den norra delen av kv Hamnen 
och i den västra delen av kv Cirkusängen.   
 
Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet utgörs till största delen av fastigheten Sundbyberg 2:4, 
som ägs av Sundbybergs stad. Inom området ligger också fastigheten Hamnen 8, 
som ägs av Fastighets AB Förvaltaren, Eken 11, som ägs av bostadsrättsföreningen 
Bällsta Bro i Sundbyberg samt Cirkusängen 6 som ägs av fastighets AB 
Cirkusstenen (Humlegården Fastigheter). 
 

Karta med kvartersnamn 
 
 

T 
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2001, beskrivs översiktligt 
två linjesträckningsalternativ för snabbspårvägen norrut från Alvik genom 
Sundbyberg.  
 
Trafikplan 
I Sundbybergs trafikplan, antagen av kommunfullmäktige 2004 framgår att Tvärbanan 
kan komma att gå genom staden med två grenar. Den ena, med sträckningen Alvik-
Solna station och vidare mot Bergshamra eller Universitetet, planeras genom 
Sundbybergs centrum. Hållplatslägen föreslås vid Bällsta Bro och vid Sundbybergs 
station. Den andra tvärbanegrenen går mellan Alvik och Kista. 
 
Program 
Detaljplanen har föregåtts av ett program för området.  
 
Detaljplaner 
Hela planområdet är tidigare detaljplanelagt. Från väster till öster gäller detaljplan 
C 356, C 167, C 171, C 186, C 357, C 182, C 225, C 153, C 205 och C 219. Jämsides 
med dessa detaljplaner gäller C 363 för bergrumsgaraget. De delar av detaljplanerna 
som ligger inom planområdet för rubricerad detaljplan ersätts, förutom detaljplan 
C 363, som gäller jämsides med denna detaljplan. 
 
Området utgörs främst av gatumark. För en mindre del inom detaljplan C 356  ges 
användningen kontor och handel i en utskjutande byggnadskropp över tilltänkt tvär-
baneområde. Tvärbaneområdet sträcker sig även en bit in i område som är detalj-
planelagt för bostäder och handelsändamål (kv Hamnen), genomförandetiden gäller 
till och med 2022-07-15.  

Gällande detaljplaner inom planområdet 
 

363 
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Inom detaljplan C 357 ges användningen centrumområden samt teknikutrymmen 
under gatumark. Inom detaljplan C 205 berörs område för park och plantering. 
Inom detaljplan C 219 berörs område för industriändamål. Detaljplan C 363 utgörs 
av detaljplan för ett bergrumsgarage.  
 
Pågående planer och byggprojekt 
Bebyggelse längs Bällstaån och Landsvägen (Kv Hamnen och Franstorp), C 356 
Kvarteret Hamnen och Franstorp har planlagts för nya bostäder och verksamheter. 
Snabbspårvägen är tänkt att passera under en utskjutande byggnadskropp.  
 
Förnyelse av torget  
Ett detaljplanearbete för att förnya torget mellan kv Plåten och Sundbybergs station 
har initierats.  
 
Centrumgalleria (Kv Plåten, Bageriet och Sundbyberg 2:4), C 357 
En detaljplan har upprättats för omvandling av kv. Plåten från industri och hantverk 
till en centrumanläggning. Planen medger en inbyggnad av arkaderna i kv Bageriet, 
samt även en utbyggnad mot Landsvägen där cirka en meter bred remsa av gatu-
marken tas i anspråk. Ny gångbana utefter Landsvägen måste därför anläggas varpå 
körbanan i Landsvägen blir smalare.  
 
Bergrumsgarage, C 363 
En detaljplan för ett bergrumsgarage för att lösa parkeringsbehovet för centrum-
gallerian har vunnit laga kraft. Tvärbaneprojektet samordnas med infarter till 
bergrumsgaraget.  
 
Trafikutredning söder om järnvägen 
Stadsbyggnads- och miljönämnden fick i juni 2007 i uppdrag att genomföra en 
trafikutredning för samtliga detaljplaneuppdrag söder om järnvägen. Här studeras 
bl a konsekvenserna av tvärbanans utbyggnad. Arbetet med att ta fram en 
trafikutredning har genomförts.  
 
Kapacitetsökning av Mälarbanan 
Planområdet angränsar till riksintresset Mälarbanan. En järnvägsutredning för 
kapacitetsökning av Mälarbanan pågår. De båda projekten ska planeringsmässigt 
samordnas.  
 
Utredningar om Tvärbanan 
Förstudie Tvärbana Norr, 2001 
Under 2001 tog SL fram en förstudie för Tvärbana Norr. Under våren 2002 höll SL 
ett brett samråd om förstudien. I Förstudien redovisas två nya sträckningar från 
Alvik, där Solnagrenen är en del. Delen mellan Alvik och Ulvsunda sammanfaller 
med Kistagrenen (Alvik-Kista). 
 
Järnvägsplan 
Parallellt med detta detaljplanarbete upprättar SL en järnvägsplan för tvärbanan. 
Järnvägsplanen är den sista fasen i planeringsprocessen för byggandet av tvärbanan. 
För att järnvägsplanen ska kunna fastställas krävs antagna detaljplaner.  
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Förutsättningar och förändringar 
 
Tvärbanan sträcker sig i dagsläget mellan Alvik och Hammarby sjöstad. En ny 
tvärbana föreslås från Alvik via Ulvsunda, Sundbybergs centrum och Solna centrum 
till Solna station. Sträckningen genom Sundbyberg beskrivs nedan.  
 
Spårvägssträckningen 
Bällsta bro - Allén 
Tvärbanan når Sundbyberg via en ny bro på södra sidan av Bällsta bro. Bron ska ha 
4,80 meter frihöjd över vattnet. Det ska vara fortsatt möjligt att röra sig på befintlig 
strandpromenad utmed Bällstaviken. I anslutning till kvarteret Hamnen är snabb-
spårvägen tänkt att passera under en planlagd kontorsbyggnad i en arkad. För mer 
information om kv Hamnen, se avsnittet bebyggelse.  
 

     
Bällsta bro    Allén - Landsvägen – Esplanaden 
 
Spåren sträcker sig längs den södra sidan av Landsvägen och korsar Hamngatan i en 
signalreglerad korsning. Ett hållplatsläge föreslås vid kvarteret Franstorp intill det 
planerade 16-våningshuset.  

Illustration för tvärbanan vid delsträcka Bällsta Bro  
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Allén - Torget 
Efter korsningen Allén- Landsvägen- Esplananden går tvärbanan in i blandtrafik. Förbi 
den del av Landsvägen som passerar kvarteret Banken kommer biltrafiken att bli 
dubbelriktad enligt planförslaget. Längs denna sträcka är trafiken idag enkelriktad, 
vilket medför att trafik som ska västerut på Landsvägen istället leds in på Vasagatan.  
 
På den östra delen av Sundbybergs torg föreslås ett hållplatsläge i direkt anslutning 
till nedgången till tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg. Tvärbanans läge vid torget 
ligger längre norrut än dagens sträckning av Landsvägen. Det är viktigt att torget 
och hållplatsen utformas så att en samlad god torgmiljö bildas. Detaljutformningen 
av platsen är inte fastställd, men en översiktlig bild som visar principen att förbättra 
torgrummet och utrymmet för gångtrafikanter är framtagen.  
 

   
Vy mot torget   Trång fotgängarpassage vid torget idag 
 
 

 
Idéskiss för en tänkbar disposition av Sundbybergs torg invid hållplatsläget 
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Den angöringsplats för taxi som finns vid Sundbybergs station kommer att tas bort. 
Tre förslag på ersättningsplats har tagits fram: längsparkering utmed torget, 
Lysgränd eller Järnvägsgatan. Placering av angöringsplatsen för taxi kommer att 
utredas vidare i det fortsatta arbetet. 
 

 
Illustration av angöringsplats för taxi. Dagens angöringsplats vid Sundbybergs torg 
(rödmarkerad) föreslås flyttas till något av blåmarkerade områden; Järnvägsgatan, 
Lysgränd eller till torget närmare centrumgallerian.  
 
Torget- Solnagränsen 
Efter hållplatsen vid torget fortsätter tvärbanan i blandtrafik längs Landsvägen. Den 
befintliga signalreglerade korsningen med Gjuteribacken behålls.  
 
Efter Ekensbergsbron fortsätter tvärbanan upp på bank för att sedan gå upp på bro 
med en fri höjd av minst 4,70 meter över Landsvägens norra körfält och fastigheten 
Cirkusängen innan den fortsätter vidare in i Solna. Biltrafiken föreslås gå på båda 
sidor om tvärbanebanken. 
 

    
I backen upp mot korsningen med Ekens- Öster om Ekensbergsvägen kommer spår- 
bergsbron kommer spårvägen att gå i vägen att gå på egen bana upp på bro för 
blandtrafik   att fortsätta över järnvägen in i Solna 
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Vid korsningen med Ekensbergsbron finns alternativa trafiklösningar. Detaljplanen 
medger olika lösningar. Exakt utformning av trafiklösningen, bron och dess 
landfästen kommer att bestämmas i det fortsatta projekteringsarbetet. Det är av stor 
vikt att få en utformning som är positiv för stadsbilden. Även säkra och lättillgäng-
liga passager ska finnas för gående och cyklister för att motverka barriäreffekterna. 
 
Projektet samordnas planeringsmässigt med in- och utfarter till bergrumsgaraget.  
 
Naturmiljö 
Det tre lindarna på Landsvägens norra sida ligger nära föreslagen spårväg, i fortsatt 
projekteringsarbete ska utredas om lindarna kan behållas. Det bör också studeras 
om nya träd kan planteras längs gång- och cykelbanan i linje med eventuella 
sidoplacerade kontaktledningsstolpar för att minska stolparnas dominans i 
gaturummet. Träd alltför nära spåret medför risk för lövhalka. Träd ska placeras 
minst 5 meter från spårmitt. Val och placering av träd ska särskilt beaktas under 
projekteringsarbetet.  
 
De figurklippta träden mot järnvägsområdet vid Sundbybergs torg ska bevaras, 
skyddsbestämmelse införs i planen.  
 
Gator och trafik 
Biltrafik 
Tvärbanan kommer att trafikera Landsvägen som är en huvudgata. Vid den senaste 
trafikmätningen (2001) uppmättes trafikflödet till 13 100 fordon/dygn på Lands-
vägen mellan Vasagatan och Ekenbergsbron. På avsnittet mellan Hamngatan och 
Vasagatan var trafikmängden 8 400 fordon/dygn. Bällsta Bro trafikeras av cirka 
22 900 fordon/dygn. Den skyltade hastigheten är 50 km/h på gatorna i området.  
 
Framkomlighet på Landsvägen 
Tvärbana och biltrafik går i samma körfält vissa sträckor. Biltrafiken måste vänta 
bakom tvärbana och bussar då de står vid hållplatsen. För att Tvärbanan ska ha en 
bra framkomlighet på Landsvägen behöver trafikmängden på Landsvägen minska. 
En trafikutredning som bland annat beskriver konsekvenserna av tvärbanans 
utbyggnad pågår. Enligt rapporten analys av trafikflöden kring en lokal tritonbro, (2006-
06-20), bedöms en bro över Bällstaviken mellan Sundbyberg och Stockholm 
(tritonbro) minska trafikmängden på Landsvägen med cirka en tredjedel, men få 
andra negativa konsekvenser. En utbyggnad av Huvudstaleden genom en utbyggnad 
av den befintliga huvudstabron avlastar Landsvägen med 20- 30%.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Cykelbanor saknas till stor del i Sundbybergs centrala delar. Idag är cyklisterna 
hänvisade till körbanan på Landsvägen. Gångbanor finns på båda sidor av 
Landsvägen. I och med utbyggnaden av tvärspårvägen föreslås en cykelbana längs 
hela sträckan. Den nya cykelbanas linjeföring ska samspela med en stadsmässig 
gestaltning. 
 
Över Bällsta bro föreslås cykelbanan byggas på befintlig bro. Cykelbanan ligger 
sedan på den västra sidan om tvärbanan förbi hållplatsen vid kvarteret Franstorp. 
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Därefter korsar cykelbanan Landsvägen i korsningen Allén/Landsvägen/ 
Esplanaden för att sedan ligga utmed Landsvägens västra/norra sida fram till torget. 
På torget föreslås att cykelbanan korsar Landsvägen och sedan fortsätter på 
Landsvägens södra sida. 
 

  
Illustration av cykelbanans sträckning utmed tvärbanan 
 
Övrig kollektivtrafik 
Landsvägen trafikeras av flertalet busslinjer och det finns två busshållplatser inom 
planområdet (Sundbybergs torg och Allén). I samband med utbyggnaden av 
tvärbanan kommer SL att göra en översyn av linjesträckningarna och föreslå 
eventuella förändringar. Inom planområdet finns även nedgången till tunnelbana, 
pendeltåg och fjärrtåg.  
  
Trafiksäkerhet 
Åtgärder behöver vidtas för att minska biltrafiken inom området som tvärbanan 
trafikerar. Det finns behov för gång- och cykeltrafikanter att korsa Landsvägen och 
tvärbanan på ett flertal platser utmed sträckan. Det är viktigt att de korsnings-
punkter som kommer att finnas utformas på ett tillgängligt och trafiksäkert sätt. 
Studier av behov av passager och utformning kommer att genomföras under det 
fortsatta projekteringsarbetet.  
 
Parkeringsplatser 
Det finns idag cirka 120 allmänna parkeringsplatser utmed tvärbanesträckningen 
genom Sundbyberg. Parkeringsplatserna är i form av markparkering vid kvarteret 
Banken samt tvärställda och längsgående parkeringsplatser utmed Landsvägen. De 
tvärställda parkeringsplatserna utmed Landsvägen kommer att ersättas av kantstens-
parkering, vilket innebär att antalet parkeringsplatser minskar. Uppskattningsvis 
kommer cirka 65 allmänna parkeringsplatser att finns på sträckan när tvärbanan är 
utbyggd. Exakt hur många som kommer att försvinna blir föremål för senare 
projekteringsarbete.  
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Illustration av dagens parkeringsplatser 
 

 
Illustration av eventuella parkeringsplatser när tvärbanan är utbyggd 
 
 
Bebyggelse 
Bebyggelseförslag inom kvarteret Hamnen 
Tvärbanan sträcker sig in i kvarteret Hamnen inom område som är planlagt för 
bostäder och handelsändamål. Det innebär att befintlig byggrätt inte kan utnyttjas 
på det sätt det var tänkt i befintlig plan (C356). Tvärbanan sträcker sig längre 
söderut så att ny byggnad närmast befintlig q-märkt byggnad blir cirka tre meter 
smalare. Höjden på arkaden har också behövt justerats så att denna blir 6,5 meter 
istället för tidigare 5,5 meter. Om kontoret byggs före tvärbanan bör däremot en 
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något lägre arkad kunna accepteras (6 meter). En lägre höjd än 6,5 kan därmed ske 
om tillstånd från SL medges.  
 
Elledningarna till spårvägen avger elektromagnetisk strålning. Om byggrätten 
uppförs närmare bärlinan än 1,5 meter ska byggnaden kläs in med strålnings-
avskärmande material, alternativt får människor stadigvarande inte vistas där. 
Exploatören av fastigheten för kvarteret Hamnen ansvarar för att en säker 
strålningsmiljö inom kontorsfastigheten uppnås. Försiktighetsprincipen gäller.  
 
För att kunna uppföra en ny kontorsbyggnad mot Landsvägen har kontoret givits 
en högre byggrätt än i gällande plan. Total byggnadshöjd ändras från 24.0 meter 
över nollplanet (mön) till 26,5 mön.  
 
Förslaget innebär att lagerbyggnaden mot Landsvägen rivs och ersätts med en ny 
byggnad i 6 våningar (i tidigare plan 5 våningar) för kontorsändamål. Nybyggnaden 
ansluter mot befintlig industribyggnad som bevaras. Nybyggnaden kan inrymma 4-
5000 m2 lokalyta. Mellan husen bildas ett slutet gårdsrum som kan glasas över.  
 
På den södra fasaden på befintlig industribyggnad får ett burspråk om maximalt 40 
kvm uppföras. Burspråket får anordnas på en minsta höjd av 3 meter över mark-
planet. Denna utbyggnadsrätt finns inte med i denna detaljplan, eftersom den 
skjuter ut över annan fastighetsmark. Burspråket regleras i detaljplan C 356.  
 
I hörnet Hamngatan - Landsvägen skapas ett litet torg. En låg eller genomsiktlig 
avgränsning ska göras från torgytan mot Landsvägen. Parkeringsnormen 10 
bilplatser per 1000 m2 kontor gäller, dessa ska tillskapas på kvartersmark inom 
området eller på annan fastighet. Parkeringsplatserna förläggs till största delen under 
torgytan. 
 
Teknikhus  
För tvärbanans tekniska försörjning krävs att två teknikhus uppförs längs sträckan, 
ett teknikhus om cirka 10 x 4 meter behövs i anslutning till varje hållplats. Ett 
teknikhus föreslås i anslutning till kvarteret Banken och ett invid Sundbybergs torg, 
båda dessa teknikhus kan på sikt komma att byggas in i tillkommande bostads/ 
kontorsbebyggelse. Teknikhusen ska utformas med omsorg, utformning och 
placering ska godkännas av stadsarkitekten.  
 
Kulturmiljö  
Fornlämningar 
I den västra delen av planområdet finns läge för borttagna fornlämningar (Raä 42:1). 
Enligt fornlämningsregistret kan det finnas ytterligare gravar. Fornlämningarna 
ligger enligt fornlämningsregistret norr om Landsvägen. Spårvägsutbyggnaden görs 
söder om Bällsta Bro och Landsvägen och eventuella ytterligare gravar bör därmed 
inte påverkas.  
 
Industribyggnad i kvarteret Hamnen 
Industribyggnaden i kv. Hamnen 8 byggdes 1899. Byggnaden är tre våningar med 
soutteräng och vind. Den är murad i tegel. På huvudfasaden mot Bällstaån är teglet 
obehandlat medan övriga fasader är vitslammade. Användningen var ursprungligen 
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garveri men ändrades 1905 till framställning av parfym och tvättmedel. Denna 
byggnad är den äldsta fabriken i området och har en fabriksarkitektur som 
representerar en lång industrihistoria. 
 
Byggnadens fasader mot norr och väster är ett viktigt inslag i stadsbilden vid 
Sundbybergs entré från väster. Nybyggnaden ska därför lämna den norra gaveln 
delvis fristående och låta den framträda tydligt. Mötet mellan ny byggnad och 
befintligt hus ska utformas så att det befintliga huset tydligt markeras. Den sydvästra 
fasaden är täckt av vildvin. Denna växtlighet är starkt förknippad med byggnadens 
karaktär och bör om möjligt bevaras. 
 
Bebyggelsehistorik och stadsbild 
Gestaltning av gatumiljön 
Tvärbanan kommer att bli ett nytt inslag i stadsmiljön, det är viktigt att den smälter 
in så bra som möjligt och inte bildar en barriär i stadslandskapet, utan anpassas till 
gator och befintliga byggnader. De mest synliga inslagen av en spårvägsanläggning 
är kontaktledningsstolpar samt hållplatsplattformar. I vilken grad kontaktlednings-
stolparna dominerar stadsbilden i ett gaturum beror främst på placeringen. En så 
enhetlig lösning som möjligt av stolpplacering, stolptyp och upphängningsprincip 
för kontaktledning, liksom spårens placering i gatan, är av vikt för hur spåranlägg-
ningen upplevs. 
 
Påverkan på stadsbildens karaktär är särskilt viktig att utreda vid Bällsta bro och 
Ekensbergsbron. Ett gestaltningsprogram ska tas fram i samband med järnvägs-
planen och den fortsatta projekteringen. Detta ska ligga tillgrund för utformningen 
av hållplatser, stolpar, väderskydd, teknikhus och liknande. Särskild uppmärksamhet 
ska riktas mot utformningen av bron vid Bällsta bro och Ekensbergsbron. Broarna 
ska vara smäckra och hålla en hög arkitektonisk nivå.  
 
Torget 
Platsen kring torget har varit Sundbybergs naturliga centrum och mötesplats under 
lång tid. De senaste åren har dock flera butiker och viktiga servicefunktioner flyttat 
till andra delar av staden. Senare tiders gatu- och trafikomläggning har suddat ut 
torgets gränser och struktur. Torgets yta har förlängts österut med en långsmal 
torgyta, där busshållplats och taxistation tillkommit. Fontänen har hamnat i peri-
ferin. Halva utrymmet upptas av trafikanordningar som t ex busshållplats, tunnel-
banenedgång, parkeringsplatser och tillfarter. På torget är skyltar, paviljonger 
annonspelare, skärmtak etc, i olika färg och material utan överensstämmelse med 
varandra. I och med utbyggnad av centrumgalleria och spårvägens utbyggnad är det 
viktigt att platsen rustas upp så att den blir en värdig mötesplats.  
 
Tillgänglighet 
Tvärbana Norr är en förlängning av tvärbanan från Alvik och planerings-
förutsättningarna är att samma standard ska gälla som på den befintliga banan. 
Hållplatserna ska utformas så att de är tillgängliga för personer med funktions-
hinder. Även anslutningsvägar till hållplatserna ska tillgänglighetsanpassas.  
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Det ska vara så liten höjdskillnad som möjligt mellan hållplats och tågvagnarnas 
insteg. Avståndet mellan hållplats och tågvagn ska vara så kort som möjligt. 
Kontrastmarkeringar ska finnas på perrong och insteg. Det ska finnas utrymmen för 
rullstolsburna i vagnarna.  
 
Störningar och risker 
Spåranläggningen kan ha en viss störande påverkan på närmiljön i form av buller, 
barriäreffekter, trafiksäkerhet samt påverkan på stadsbilden. För mer information 
om trafiksäkerhet och barriäreffekter, se avsnittet Gator och trafik. För mer 
information om påverkan på stadsbilden, se avsnittet ”bebyggelsehistorik och 
stadsbild”, samt ”Naturmiljö”.  
 
Buller 
Vid nybyggnation av eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur får följande 
riktvärden för trafikbuller inte överskridas: 
30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus 
45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid 
55 dBA ekvivalent ljudnivå på uteplats och 60 dBA ekvivalent ljudnivå för 
bostadsområdet i övrigt  
70 dBA maximalnivå på uteplats i anslutning till bostad 
 
Spåranläggningen har viss störande påverkan på närmiljön i form av buller. Bullret 
från den planerade tvärbanan har utretts (WSP Akustik 2007-10-02).  
 

 
Maximal ljudnivå längs Landsvägen, utdrag ur teknisk rapport WSP Akustik 2007-10-02 
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Ekvivalent ljudnivå längs Landsvägen, utdrag ur teknisk rapport WSP Akustik 2007-10-02 
 
Befintlig bebyggelse längs Landsvägen berörs av maximala ljudnivåer över 70 
dBA vid fasad och uppgår på några ställen till ca 75 dBA. Buller från tvärbanan 
får inomhus i bostäder inte överstiga 30 dBA. 
 
Det råder redan idag en bullrig miljö utmed tvärbanesträckningen, både från 
trafiken på Landsvägen och från Mälarbanan. Tvärbanan kan innebära att biltrafiken 
minskar och därmed också det befintliga trafikbullret.  
 
Det är trafikutövarens ansvar att tillse att gällande riktvärden för trafikbuller inte 
överskrids. Det kan bli aktuellt med olika typer av ljuddämpande åtgärder, både vid 
fasad och vid bullerkällan. 
 
Teknik 
Till tvärbanan krävs att teknikhus uppförs, läs mer om det under rubriken 
bebyggelse. Ett flertal ledningar på allmän plats berörs av spårvägsutbyggnaden, se 
genomförandebeskrivningen.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Förslaget riskerar att få konsekvenser för närmiljön och människors hälsa genom 
buller och barriäreffekter samt påverkan på stadsbilden. Kommunen har gjort 
bedömningen att Tvärbaneprojektet medför en betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram av Tyréns parallellt med samråds-
handlingen. Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas planen och ställs ut samtidigt 
som detaljplanen.  
 
Planförslaget innebär anläggandet av en spårtrafikanläggning som kan ha störande 
påverkan på närmiljön, främst i form av buller och barriäreffekter. Trafiksäkerheten 
är en annan faktor som belyses i en miljökonsekvensbeskrivning. I övrigt bedöms 
projektet avge små eller inga konsekvenser vad gäller luftföroreningar, elektro-
magnetiska fält, ljusstörningar eller störningar för rekreation och friluftsliv. 
Tvärbanan leder däremot sannolikt till att persontransporter förs över från bil- och 
busstrafik till spårbunden trafik på sträckan. Miljökvalitetsnormer för partikelhalter 
överskrids idag inom området, situationen bedöms dock inte förvärras till följd av 
planförslaget. 
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Tvärbanan kommer bli ett nytt inslag i stadsmiljön och det är viktigt att den 
anpassas till gator och befintliga byggnader så bra som möjligt och inte bildar en 
barriär i stadslandskapet. Anpassningen till befintliga miljöer blir en viktig fråga att 
behandla. Särskilt viktigt är det att utreda påverkan på stadsbilden vid Bällsta bro 
och Ekensbergsbron.  
 
Medverkande 
Detaljplanen har tagits fram på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen av 
planeringsarkitekt Anneli Eskilsson och trafikplanerare Jenny Simonsson i samråd 
med planeringschef Charlotte Richardsson och näringslivs- och exploaterings-
direktör Lars-Herman Larsson.  
 
 
 
Charlotte Richardsson   Anneli Eskilsson 
Planeringschef    Planeringsarkitekt  
 
 
 


