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SAMRÅDSHANDLING 

 
 
 
 

Detaljplan för en returpark inom Ställningsmakaren 2 och del 
av Sundbyberg 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad. 
 

 

Planprocessen  
Detta är en samrådshandling. Detaljplaneförslaget grundar sig på ett program för 
detaljplanen. Under samrådsskedet hålls samråd med myndigheter, sakägare och 
andra som är berörda. Utöver plansamrådet ges ytterligare ett tillfälle att lämna 
synpunkter på förslaget.  
 
Planarbetet bedrivs i enlighet med PBL 2010:900 
 

 
 
Handlingar 
Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser. Till planen 
hör dessutom: 

 denna planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning 

 fastighetsförteckning 
 

Övrigt planeringsunderlag 
 Program för returpark inom Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 

2:26 i Rissne, Sundbybergs stad, 2013-01-28 

 Översiktlig naturinventering och naturvärdesbedömning av 
Ställningsmakaren 2, Rissne, Sundbybergs kommun (WSP 2013-05-28)  

 PM över Särskild arkeologisk utredning steg 1, Ställningsmakaren 2 och del 
av Sundbyberg 2:26, Rissne Sundbybergs kommun (Stiftelsen 
Kulturmiljövård 2013-08-30) 

 Bullerutredning, Returpark i Rissne, Sundbybergs stad, (Structor, 2014-12-
01)    

 Riskanalys avseende transport av farligt gods förbi fastigheten kv. 
Sadelmakaren i Rissne, Sundbyberg (COWI 2011-04-06) 

 PM: Gång- och cykelnät Kvarteret Sadelmakaren och Rissneleden (WSP 
2012-02-15) 

 PM Dagvattenutredning för Sadelmakaren mfl, Sundbybergs Stad (WSP 
2012-03-15) 
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Så här långt har vi kommit i planprocessen 

GRANSKNING 
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Syfte och huvudrag 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en returpark inom fastigheterna 
Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 2:26 i Rissne. Returparken omfattar en 
återvinningscentral (ÅVC) samt verksamheter som tar om hand om och säljer 
vidare återbrukbart material som lämnats in till ÅVC:n, så kallade 
återbruksverksamheter. Förslaget innebär att återbruksverksamheterna placeras intill 
Rissneleden medan återvinningscentralen lokaliseras intill Ulvsundavägen.  
 
Returparken är tänkt att bli ett attraktivt utflyktsmål och en levande mötesplats. 
Den är även tänkt att bidra till omvandlingen av Rissneleden från en trafikled till en 
stadsgata med publika verksamheter längs med gatan.  
 

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 enligt bestämmelserna i MB 3,4 
och 5 kapitlet.  
 
Mellankommunala intressen  
Planförslaget bedöms vara av mellankommunalt intresse. SÖRAB, som ska driva 
återvinningscentralen, är ett mellankommunalt avfallsbolag som ägs gemensamt av 
Sundbyberg, Solna och sju andra norrortskommuner. En gemensam avfallsplan har 
tagits fram. Returparken kommer främst att vara av intresse för Sundbyberg och 
Solna.  
 
Ulvsundavägen passerar sydväst om programområdet längs med kommungränsen 
mellan Sundbyberg och Stockholm. Vägen tillhör Stockholm och är av 
mellankommunalt intresse. Samarbetet med Stockholm berör till exempel frågor om 
cykelvägar och anslutningar.  
 
Riksintressen 
Ulvsundavägen-Kymlingelänken är av riksintresse (3 kap 8 § MB). Planförslaget 
bedöms inte påverka riksintresset.  
 

Bakgrund 
SÖRAB har Sundbybergs och Solnas uppdrag att ta emot och behandla det 
hushållsavfall som uppkommer i kommunerna. I uppdraget ingår även att 
tillhandahålla återvinningscentraler. På grund av bostadsutbyggnad i Brotorp, som 
tidigare har varit platsen för Sundbybergs och Solnas återvinningscentral, har 
återvinningscentralen flyttats till en temporär plats i Ursvik - Kvarnkullens ÅVC. 
Denna plats beräknas inte kunna nyttjas om ett par år.  Ett nytt permanent läge för 
en återvinningscentral behöver därmed tas fram.  
 
Flera förstudier har gjorts för att finna en lämplig plats för en ny återvinningscentral 
inom Sundbybergs stad. Inom kvarteret Ställningsmakaren och del av Sundbyberg 
2:26 i Rissne bedöms de rätta förutsättningarna finnas. Den 20 februari 2012 gav 
kommunfullmäktige stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja 
planarbete för området.  
 
Returpark 
SÖRAB och Sundbyberg stads mål är att avfallshanteringen ska ske med bästa 
möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som 
uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det innebär att man i så 
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stor utsträckning som möjligt strävar efter att återanvända det avfall som lämnas in 
på en återvinningscentral.  

 
Avfallstrappan - så miljöanpassat som möjligt. Det miljömässigt bästa alternativet är att avfallets 
mängd ska minska, det vill säga inte uppstå över huvud taget. När avfallet väl uppstått bör det 
återanvändas. Därefter är det bäst för miljön om avfallet återvinns eller energiutvinns. Som sista 
alternativ deponerar man, det vill säga lägger avfall på tippen  

 
Under de senaste åren har en utveckling av återvinningscentralens funktioner skett 
på flera håll i landet. I syfte att nå högre upp på avfallstrappan, det vill säga öka 
andelen avfall som återanvänds, anlade Göteborgs stad år 2007 en så kallad 
kretsloppspark. Där finns i anslutning till återvinningscentralen verksamheter, som 
tar hand om det återbrukbara material som lämnats in och säljer det vidare, sk 
återbruksverksamheter. Till en traditionell återvinningscentral kommer besökarna i 
första hand för att lämna avfall och material. Till kretsloppsparken kommer 
besökare både för att lämna och köpa material.
 
I samband med planuppdraget 2012 för en ny återvinningscentral i Rissne fick 
stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att beakta och pröva 
återbruksverksamhet i anslutning till återvinningscentralen. Stadsbyggnads- och 
miljönämnden har valt att kalla anläggningen för en returpark.  
 
Intresset för second hand och loppmarknader har ökat under de senaste åren. 
Platsen för returparken i Rissne är strategiskt belägen ur både kollektiv- och 
biltrafiksynpunkt. Det bedöms finnas goda förutsättningar för att returparken ska 
bli en levande mötesplats som lockar människor, både som vill lämna och som vill 
köpa begagnat material. Platsen i sig är tänkt att vara inbjudande med 
caféverksamhet och det ska även finnas utrymme för pedagogisk verksamhet dit 
skolklasser kan komma.    
 

          Referensbild, Återbruket i Alelyckans kretsloppspark, Göteborg.  
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Referensbild, Returhuset i Alelyckans kretsloppspark, Göteborg. 

 

 

Planområdet 
 

  
 
Läge och areal 
Planområdet är beläget i västra Rissne, intill Rissnelden. Längs med planområdets 
sydvästra gräns löper kommungränsen till Stockholms stad och Ulvsundavägen. 
Efter programsamrådet har höjdpartierna med fornlämningar utgått ur planområdet 
vilket nu omfattar 2 hektar.  
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Markägoförhållanden 
 

 
Fastigheter inom planområdet.Gul yta illustrerar planområdet 

 
Inom planområdet ligger fastigheterna Sundbyberg 2:26 som ägs av Sundbybergs 
stad och Ställningsmakaren 2 som ägs av Fastighets AB Förvaltaren.   

 

Tidigare ställningstaganden 
 

Program för returpark 
Ett program i syfte att pröva förutsättningarna för en returpark inom 
Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad, 
var på programsamråd mellan den 20 februari och 19 mars, 2013. 
 

 
Översiktsplan 
Avfallshantering 
Enligt Sundbybergs översiktsplan, antagen den 25 mars 2013 ska avfallshanteringen 
ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Utifrån 
nationella, regionala och kommunala mål har Sundbybergs stad tillsammans med 
övriga delägare inom SÖRAB tagit fram en gemensam avfallsplan. Planen innebär 
att vi ska undvika att lägga avfall på deponi och istället använda avfallet som en 
resurs. 
 
Översiksplanen slår fast att staden ska upplåta plats för en gemensam 
återvinningscentral för avfallslämnare från Sundbyberg och Solna. 
Återvinningscentralen kommer att vara stadens ansikte utåt mot avfallslämnaren 
och kan på ett pedagogiskt sätt bidra till att öka återvinningen. Stadens förhoppning 
är att återvinningscentralen och dess omgivning i framtiden kommer att associeras 
med återanvändning och återvinning, men även med kunskapsutbyte kring det 
hållbara samhället. 
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Fördjupad översiktsplan för Rissne, Hallonbergen och Ör 
En fördjupad översiktsplan för Rissne, Hallonbergen och Ör antogs av 
kommunfullmäktige 2005. I den pekas Västra Rissne ut som ett förändringsområde 
där ny bebyggelse kan prövas. Rissneleden föreslås få karaktären av en stadsgata. 
 

 
Fördjupad översiktsplan för Rissne-Hallonbergen-Ör, plankarta. 

 
Detaljplaner 
För planområdet gäller stadsplan C-210 från 1981. Planen anger handel, kontor och 
hantverk som användning inom fastigheten Ställningsmakaren 2 och allmän plats 
(park, plantering) inom del av Sundbyberg 2:26. 
 

Planering i närområdet 

 
Kommande förändringar i närområdet.. 
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Rissneleden och kvarteret Sadelmakaren 
Norr om planområdet pågår planarbete för kvartetet Sadelmakaren. Planförslaget 
omfattar 60 nya bostäder och var föremål för samråd under våren 2012. I förslaget 
ingår även ett område för kontor, hantverk och småindustri som inte är störande för 
omgivningen samt en ombyggnad av Rissneleden så att den får karaktären av en 
stadsgata. Rissneleden föreslås få sidoparkering, trädplantering och gångbanor på 
båda sidor om gatan. En cykelbana föreslås på den östra sidan. Hastigheten föreslås 
sänkas till 40 km/tim i enlighet med Sundbybergs Trafikplan 2012. Vägbanken som 
byggts upp för att skapa en planskild korsning för gång- och cykelvägen schaktas 
bort och gaturummet återställs till den naturliga marknivån. I och med detta 
försvinner den befintliga gångtunneln under Rissneleden. 
 

 
 
Föreslagen ny gatusektion för Rissneleden 

 
Tvärbanan 
Det pågår för en planering för en ny sträckning av Tvärbanan från Ulvsunda 
via Rissne och Kista till Helenelund. Tidigast år 2021 beräknas Kistagrenen börja 
trafikeras.  
 

Planeringsförutsättningar 
 
Områdesbeskrivning 
Planområdet omfattar en yta 
på två hektar och består av ett 
naturområde med skogs- och 
hällmark. Platsen omges av 
barriärer i form av trafikleder: 
Ulvsundavägen, 
Bromstenskopplet och 
Rissneleden avgränsar 
området i tre väderstreck. 
Längs planområdets sydvästra 
sida löper kommungränsen 
mot Stockholms stad. Platsens 
oåtkomliga läge har inneburit 
att naturen har fått utvecklats 
relativt fritt. 

 

 

 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rissne
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Området har idag främst en funktion som en grön refug för småvilt och småfåglar. 
Det finns även spontana stigar i området vilket tyder på att även människor 
utnyttjar området i viss grad.  
 
Planområdet genomkorsas av två underjordiska avloppstunnlar som leder 
spillvatten; Underverket, som ägs av Sundbybergs stad, och Järvatunneln, som ägs 
av Stockholms stad.  
 

 

 
 
Bebyggelse 
Inom och i direkt anslutning till planområdet finns ingen bebyggelse. Den 
omgivande bebyggelsen i Rissne består av flerbostadshus i ca 4 - 6 våningar, 
placerade på höjder. Verksamhetsområdena och kontorshusen är planerade som en 
skärm runt stadsdelen längs med Rissneleden. På senare år har stadsdelen 
kompletterats med radhus på Lavettvägen. På Stockholmssidan av Ulvsundavägen, i 
Bromsten, består bebyggelsen främst av småhus.  
 
Historik 
Rissne var i flera århundraden statlig egendom och plats för en militärförläggning. 
1979 avvecklades den militära verksamheten. 1980 fastställdes den första 
stadsplanen och Rissne kom att byggas ut med flerbostadhus i omgångar mellan 
1982 och 1988. Bebyggelsestrukturen har i stort sett varit oförändrad fram till de 
senaste åren. Nu genomförs och pågår planarbete för flera bebyggelse-
kompletteringar inom stadsdelen. 
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Programområdet har justerats till plansamrådet och höjdpartiet med lämningen från 
ett eventuellt boplatsläge har utgått.  
 

Mark och vegetation 
Naturvärdesinventering 
I maj 2013 genomfördes en översiktlig naturinventering och naturvärdesbedömning 
av planområdet. Syftet med inventeringen var att identifiera områden som är eller 
har potential att bli viktiga för den biologiska mångfalden. Inga objekt med höga 
naturvärden har påträffats. I den norra delen av området finns tallar med ett visst 
naturvärde och i mitten av området har död ved påträffats. Död ved har ett värde 
för den biologiska mångfalden.  
 
Den samlade bedömningen är att större delen av området är möjligt att ta i anspråk 
utan konflikt med höga naturvärden.   

De skyddsvärda tallarna bör om möjligt värnas och den döda veden bör flyttas till 
eller återskapas i närområdet 
 
Markföroreningar 
Idag finns inga kända markföroreningar finns inom området. Dock kan den tidigare 
militära verksamheten i Rissne innebära att det finns rester av föroreningar i 
marken. I det fortsatta planarbetet ska kontakt med försvaret tas för att säkerställa 
att de inte har några registrerade objekt i området. Vid markarbeten bör man 
uppmärksamma att markföroreningar kan förekomma. 
 

Geotekniska förutsättningar 
Huvuddelen av planområdet består av berg i dagen med mindre områden av sandig 
morän.  Sandig morän har god infiltrationsförmåga.  
 
Området klassas som ett högriskområde för radon, vilket ska beaktas vid 
grundläggning av byggnader där människor stadigvarande ska vistas. 
 
 

Fornlämningar  
På en höjd strax sydost om programområdet 
finns två fasta fornlämningar som är 
registrerade i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister. Dessa är rester av en 
gammal stensättning.  
 

I augusti 2013 utfördes särskild arkeologisk 
utredning, steg 1, i syfte att konstatera om det 
fanns ej kända fasta fornlämningar inom 
programområdet.  
 

Vid inventeringen påträffades dels lämningar 
som inte behöver undersökas vidare (bergtäkt 
och skyttevärn), dels en yta som möjligen 
innehåller en förhistorisk boplatslämning  

 

 
Påträffade lämningar vid den särskilda 
arkeologiska utredningen. 
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Gång- och cykel 
Idag omgärdas området av regionala 
cykelstråk på ömse sidor. De förbinds 
av ett stråk som genomkorsar norra 
delen av planområdet.  
 
I samband med planarbetet för kvarter 
Sadelmakaren har ett förslag på 
omläggning och komplettering av 
cykelvägnätet i närområdet tagits fram. 
Längs Rissneledens östra sida föreslås 
en dubbelriktad cykelbana ersätta den 
befintliga. Den nya cykelbanan 
fortsätter vidare norrut längs 
Rissneleden och vidare mot 
Järva/Kista.  
 
Kollektivtrafik 
Planområdet ligger i närheten av 
befintlig kollektivtrafik. Rissneleden 
trafikeras av ett flertal busslinjer. Till 
tunnelbanestaton i Rissne centrum är 
det cirka 700 meter. För Tvärbanan 
planeras ett hållplatsläge i Rissne 
centrum. 

 
Planerade förändringar av cykelvägnätet i 
närområdet 

             . 

Teknisk försörjning 
Planområdet ligger intill 
verksamhetsområden för vatten och 
avlopp samt fjärrvärme.  
 
Dagvatten 
Det finns ingen naturlig 
ytvattenrecipient för området. 
Dagvattenbrunnar finns i områdets 
lågpunkt i nordöstra delen av 
planområdet. Befintligt 
dagvattenledningssystem är hårt 
belastat. Utloppet för systemet är 

 
SL:s kollektivtrafikkarta över området.  

 
Brunnsviken. Spillvattentunneln Underverket fungerar som ett magasin när det 
uppstår ett högt vattenflöde.  
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Störningar och risker 
Området ligger invid Ulvsundavägen, 
vilken är en primär transportled för farligt 
gods. Länsstyrelsens rekommendationer är 
att 25 meter byggnadsfritt bör lämnas 
närmast transportleden, tät 
kontorsbebyggelse närmare än 40 meter 
från vägkant bör undvikas samt att 
sammanhållen bostadsbebyggelse eller 
personintensiv verksamheter närmare än 
75 meter från vägkant bör undvikas. 
 
Området mellan Ulvsundavägen och 
returparken sluttar lätt uppåt från 
Ulvsundavägen, vilket är gynnsamt ur 
säkerhetssynpunkt. Det innebär att 
brandfarlig vätska inte kommer att kunna 
påverka området eftersom en sådan brand 
inte når längre än cirka 40 meter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zon med bredd på25 m från Ulvsundavägen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Förslag 
 

 
Illustrationsplan med återbruksverksamheter mot Rissneleden och containerhantering  mot 
Ulvsundavägen 

 
Sundbybergs stad har som målsättning att kontinuerligt öka mängden avfall som 
återbrukas. Genom att kombinera avfallsinlämning med återbruksverksamheter 
underlättar man för denna process.  
 
Det övergripande konceptet för returparken är att återbrukbart material som lämnas 
in ska kunna säljas på platsen. Returparken är även tänkt att bli en attraktiv 
målpunkt med förutsättningar för café och pedagogisk verksamhet, samt bidra till 
omdaningen av Rissneleden till en stadgata.  
 

Användning, verksamheter 
Planområdet delas in i två olika användningsområden. För att minimera 
störningseffekterna mot Rissne placeras området för återvinningscentralen (J1) 
närmast Ulvsundavägen. Intill Rissneleden medges en mer flexibel användning; 
handel, småindustri och hantverk (H1 J2)), för att möjliggöra för 
återbruksverksamheter av olika inriktning att etablera sig.  
 
Återvinningscentral:  
Ytan för återvinningscentralen upptar cirka hälften av planområdet, cirka 10 000 
kvm. Vid återvinningscentralen kommer hushåll och småföretag att kunna lämna 
och sortera sitt avfall. SÖRAB beräknar att mängden inlämnat material till ÅVC:n  i 
Rissne kommer att öka med cirka 50 % jämfört med Kvarnkullens 
återvinningscentral idag. Det motsvarar totalt cirka 8000 ton per år. 



 13 

  
Återvinningscentralen inom returparken planeras vara öppen: 
Måndag – torsdag 12.00 – 20.00  
Fredag – söndag 09.00 – 16.00 
 
Besökare till återvinningscentralen kommer först till en hall med två körfält - 
sorteringsstationen. Där kan besökare stanna upp för att tillsammans med personal 
från anläggningen göra en utsortering av det avfall som kan återburkas. Hit kan 
även de som kommer med andra färdmedel och fotgängare komma. Varor som tas 
om hand i sorteringsstationen lämnas vidare till återburksverksamheterna.  
 

  
Referensbild, sorteringsstatioen i Alelyckans kretsloppspark, Göteborg.  

 
Efter sorteringsstationen fortsätter de som har avfall kvar, eller de som inte vill 
lämna till återbruk, vidare till containrar för att sortera det som ska slängas. Övriga 
fortsätter direkt till utfarten.  
 
Inom återvinningscentralens område finns också en miljöstation och en insamling 
till förpackningsindustrin. Detaljplanen medger att 50 % av användningsområdets 
yta bebyggs.  
 

Återbruksvekrsamheterna 
För andra delen av planområdet möjliggörs för återbruksverksamheter.  
I referensprojektet Alelyckan finns tre olika typer av återbruksverksamheter: 
Återbruket - som tar hand om och säljer återbrukbart byggmaterial, en 
secondhandbutik samt Returhuset - en verksamhet som kan förädla och reparera 
inlämnat material. Returhuset inrymmer även ett café. Returhuset i Alelyckan är ett 
arbetsmarknadsprojekt med 30 platser för personer som arbetstränar. 
 
Det är idag oklart vilka av dessa verksamheter som kommer att etableras i 
returparken. Detaljplanen kommer att möjliggöra för liknande verksamheter 
motsvarande 40 % av användningsområdets yta att etablera sig.  
 

Bebyggelse 
Bebyggelsen inom återvinningscentralen inrymmer sorteringshall, 
personalutrymmen och skärmtak över containrar. Tillåten byggnadshöjd är 6 meter 
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för att i volym i så stor utsträckning som möjligt underordna sig återbrukets 
volymer mot gatan. Mot gatan kan med fördel volymer motsvarande cirka tre 
våningar uppföras för att bidra till att stärka upp gaturummet och skärma av 
återvinningscentralen och Ulvsundavägen. Planförslaget medger en byggnadshöjd 
om 12 meter för byggnader inom återbruksdelen.  
 
Bebyggelsen inom returparken kommer att rymma olika funktioner. Det är viktigt  
att returparken ges en sammanhållen gestaltning och att byggnader så stor 
utsträckning som möjligt placeras i anslutning till Rissneleden för att bidra till ett 
mer sammanhållet gaturum.  Större parkeringsytor mot Rissneleden ska undvikas. 
Byggnaderna inom returparken ska utföras med sedumtak eller liknande.  
 

 
Exempel på hur byggnaderna mot Rissneleden skulle kunna utformas (Zeta handelsträdgård, 
Huddinge)  

 

 
Illustration av volymer som är tre våningar höga mot Rissneleden.  

 

 
Illustration av volymer som är två våningar höga mot Rissneleden.  
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Mark och vegetation 
Returparken föreslås få tydliga inslag av grönska och ha en koppling till den 
övergripande grönstrukturen. Av funktionella skäl behöver en stor del av marken 
vara hårdgjord. Området bör där det är möjligt utformas med planteringar och ges 
en parkliknande karaktär. Intill entrén föreslås en plats med planteringar och 
möjlighet till servering skapas.  

 
Trafik och angöring 
Inför programsamrådet utreddes ett alternativ med angöring för tung trafik från 
Bromstenskopplet. Till plansamrådet har detta alternativ utgått och i stället 
samordnas alla transporter till en infart från Rissneleden. Parkering för besökare 
föreslås i anslutning till återbruksverksamheterna inom planområdet samt längs med 
Rissneleden.   
 
Gång och cykel 
För att möjliggöra returparken kommer det gång och cykelstråk som idag 
genomkorsar planområdet att behöva flyttas. Dess nya läge ska i samråd med 
Stockholms stad studeras vidare i planprocessen. 
 

Störningar 
För att utreda vilken påverkan returparken kommer att få på omgivningen har en 
bullerutredning tagits fram i samband med planarbetet (Structor, 2014-12-01).    
 
Utredningen visar att den ekvivalenta ljudnivån från anläggningen beräknas vara 
lägre än riktvärdet för industribuller dag och kvällstid (45dBA ekvivalent ljudnivå) 
vid kringliggande bostäder. Även maximal ljudnivå blir relativt låg, 50 dBA, och 
understiger det riktvärde som finns för industriverksamhet nattetid. Dock kommer 
ingen verksamhet inom returparken att pågå nattetid.  
 

 
Illustration av beräknad ekvivalent ljudnivå orsakad av återvinningcentralen, utan avskärmande 
bebyggelse längs med Rissneleden.  
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Illustration av beräknad ekvivalent ljudnivå orsakad av återvinningscentralen, med avskärmande 
bebyggelse längs Rissneleden.  
 
Det som kan medföra att ljudnivån ökar är trafiken till och från returparken längs 
med Rissneleden. SÖRAB har i sina beräkningar av avfallsvolym och trafikflöden 
till returparken utgått från att mängden inlämnat avfall ökar med 50 % jämfört med 
ÅVC:n på Kvarnkullen idag. Trafikflödena till återbruksverksamheterna separat 
beräknas vara marginell och innefattas i den 50 % ökningen.  
 
Trafikmängden till returparken beräknas variera mellan 0 och 500 fordon per dag 
under öppettiderna. I genomsnitt beräknas den generera tre tunga transporter per 
dag. För att få fram ett slags ”värsta scenario” för bostäder har man i beräkningarna 
utgått ifrån en trafikmängd på 450 bilar per dag, vilket skulle motsvara en av de mer 
välbesökta dagarna under året samt att all trafik passerar kvarter Sadelmakaren.  
 
Platsen för de planerade bostäderna inom kvarter Sadelmakaren har idag en 
bullernivå som överstiger riktlinjerna för bostäder. Enligt samrådsförslaget för 
kvarter Sadelmakaren kommer avstegsfall utifrån riktlinjerna för buller att tillämpas. 
Det innebär att samtliga lägenheter ska ha tillgång tll en tyst sida (mindre än 55 dB 
vid fasad) och att de flesta boningsrum vetter mot denna.   
 
Utifrån nuvarande (2013) trafikflöden, 6 500 fordon/dygn, beräknas returparken 
innebära en ökning av ljudnivån med 0,7dBA enligt bullerutredningen.   
Ökningen bedöms ej att påverka möjligheten att åstadkomma en godtagbar 
ljudmiljö för planerade bostäder i kv Sadelmakaren och befintliga vid Lavettvägen. 
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Illustration av ekvivalent ljudnivå 2 m över mark idag orsakad av dagens (år 2013) vägtrafik.   

 
 

 
Illustration av ekvivalent ljudnivå 2 m över mark med vägtrafik samt ljud orsakade av 
återvinningscentralen. Beräkningen utgår från att all trafik till återvinningscentralen kör via 
Rissneleden förbi kvarter Sadelmakaren.  
 
Risker 
I samband med detaljplanarbete för bland annat bostäder inom kvarter 
Sadelmakaren har en riskanalys tagits fram. Syftet med analysen var att undersöka 
om olycksriskerna avseende farligt gods på Ulvsundavägen är tolerabla. I analysen 
görs bedömningen att ett avstånd på 50 meter mellan Ulvsundavägens vägkant och 
bostäderna inom kvarter Sadelmakaren är acceptabelt. Kraven avseende risk och 
säkerhet är strängare för bostäder än för en verksamhet som returparken.  
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Enligt Länsstyrelsens rekommendationer bör 25 meter från vägkanten lämnas fritt 
från bebyggelse och tät kontorsbebyggelse närmare 40 meter från vägkanten bör 
undvikas.  
 
Utifrån Länsstyrelsens rekommendationer och riskanalysen för kvarter 
Sadelmakarens slutsatser bedöms föreslagen markanvändning inom returparken 
vara acceptabel. Det minsta avståndet mellan vägkant och planområdet är drygt 30 
m och till närmsta byggnad är det ca 70 m. Containerhanteringen placeras mot 
Ulvsundavägen och kommer att ligga inom 35 -40 m från vägkanten men det 
medför endast tillfällig vistelse och bedöms också som ett acceptabelt riskavstånd.  
 
Det farliga avfallet som hanteras under kontrollerade former på 
återvinningscentralen, är det som hushållen själva lämnar in. För att få bedriva 
denna hantering måste tillstånd från myndigheter införskaffas. 
 
I det fortsatta planarbetet kommer brandfrågor att belysas ytterligare.  
 
 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät 
vid området. Vatten distribueras från regionalt vattenverk vid Görväln (Mälaren). 
Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till regionalt reningsverk i 
Bromma.  
 

Värme 
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga 
energieffektivitet. Området föreslås anslutas till fjärrvärmenätet, vilket ska utredas 
vidare i det fortsatta planarbetet. 
 

Dagvatten 
I samband med planarbetet för kvarteret Sadelmakaren har en dagvattenutredning 
tagits fram. Där har man även tittat på konsekvenserna av en eventuell 
återvinningscentral inom Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 2:26.    
 
Planförslaget för returparken innebär att en stor del av naturmarken omvandlas till 
hårdgjorda ytor. Dagvatten från en återvinningscentral har enligt 
dagvattenutredningen mycket höga föroreningshalter från körbara ytor, och även 
medelhöga föroreningshalter i takvatten på grund av stor mängd stoft som bildas 
vid en sådan verksamhet. 
 
Dagvattnet från returparken kommer sannolikt att behöva renas. I den mån det är 
möjligt ska dagvattnet tas om hand lokalt (LOD) Om inte LOD kan utföras ska en 
fördröjning av dagvattnet ske innan anslutning (enligt huvudmannens 
anvisningar)till det kommunala dagvattennätet.  
 
 
En fördjupad dagvattenutredning för returparken ska tas fram i det fortsatta 
planarbetet.  
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Miljö och hälsokonsekvenser 
 

Klimat och hållbarhet 
Planförslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för klimatet. Det är 
förenligt med målen i Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy (antagen av 
kommunfullmäktige den 27 maj 2013) främst genom att bidra till att minimera 
avfallsmängden, öka återanvändningen och sortera avfall rätt.  
 

Behovsbedömning 
Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som fordrar 
en miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt 
miljöbalkens 6 kap 11-12 §§.  
 
I det fortsatta planarbetet bör hänsyn tas till de skyddsvärda äldre tallarna och den 
döda veden (som kan flyttas eller återskapas inom området). Anläggningen bör 
utformas så att tillgängligheten till fornlämningen i sydöst ökar och skapar ett 
mervärde för området. Anläggningen bör vidare utformas så att bullerstörningarna 
från containerhanteringen minimeras och köbildning på Rissneleden inte 
uppkommer vid stor belastning.  
 
Ljussättningen av anläggningen ska ske på så sätt att störningar för omkringboende 
inte uppkommer. Åtgärder ska vidtas för att minimera uppkommen mängd 
dagvatten. Om farligt avfall ska hanteras inom anläggningen ska detta göras på så 
sätt att dagvattnet inte förorenas. Även byggnadsmaterial ska väljas så att dagvattnet 
inte förorenas. 
 

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. 
Planförslaget skapar förutsättningar för fler arbets- och mötesplatser. Det bidrar till 
att fler människor kommer att röra sig längs framförallt Rissneleden, vilken idag kan 
upplevas som otrygg efter mörkrets inbrott. Returparken planläggs i ett bra 
kollektivtrafikläge, vilket underlättar för dem som gärna åker kollektivt.  
 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
 
Kommunen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning prop. 2008/09:28 som syftar till att undanröja hinder för 
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Målsättningen är att 
alla personer har delaktighet på lika villkor oavsett funktionshinder. Detta 
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planarbete inbegriper främst den fysiska miljön genom att identifiera och undanröja 
hinder och barriärer mot tillgänglighet avseende byggnader, vägar, transportmedel 
och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland bostäder, vårdinrättning och 
arbetsplatser. 
 

FNs konvention om barnets rättigheter 
Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop 1997/98:182 i 
planarbetet. I förvaltningen 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 
 
Preliminär tidplan 
Programsamråd feb – mars 2013 
Plansamråd mars –april 2015 
Granskning juni – augusti 2015 
Laga kraft januari 2016 

 
Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheterna Sundbyberg 2:26, som ägs av Sundbybergs stad, 
och Ställningsmakaren 2, som ägs av Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. 
 

Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning 
Stadsledningskontoret upprättar detaljplan och Stadsmiljö- och serviceförvaltningen 
svarar för myndighetsutövning vid granskning av bygglov och bygganmälan. 
Lantmäterimyndigheten ansvarar förfastighetsbildning. SÖRAB ansvarar för 
genomförande av byggnation samt övriga erforderliga anläggningar inom 
kvartersmarken för återvinningscentral. Stadsmiljö- och serviceförvaltningen 
ansvarar för byggnation samt övriga erforderliga anläggningar inom den övriga 
kvartersmarken. Respektive ledningsägare ansvarar för flytt av berörda ledningar 
medan exploatören ansvarar för samordningen. 
 
Avtal 
Exploateringsavtal och köpeavtal tecknas mellan Sundbybergs stad och SÖRAB. 
Exploateringsavtalet ska reglera samtliga kostnader för projektets genomförande 
och markregleringar. Köpeavtal avseende fastigheten Ställningsmakaren 2 tecknas 
mellan Sundbybergs stad och Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Användning av mark 
Kvartersmark utgörs av område betecknade J1 (Återvinningscentral), J2 
(Småindustri, hantverk. Ej störande verksamhet.) och H1 (Handel, ej 
dagligvaruhandel).  
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Fastighetsbildning 
En ny fastighet ska bildas för kvartersmarken för återvinningscentral. Detta görs 
genom avstyckning från Sundbyberg 2:26 samt fastighetsreglering mellan 
fastigheterna Ställningsmakaren 2 och Sundbyberg 2:26. 
 
Servitut 
För att säkerställa fastigheten Ställningsmakaren 2 rätt till in- och utfart över den 
nybildade fastigheten ska ett servitut inom område a1 bildas. Åtgärden görs 
samtidigt som bildandet av den nya fastigheten. 
 
Ledningsrätt 
Ledningsrätt 0183-95/8.1 ska omprövas i den del den berörs av exploateringen. 
 

Anläggningsarbeten 

Ledning 
Flytt av ledningar och stationer som krävs för genomförandet av detaljplanen utförs 
av ledningsägaren och bekostas av exploatören. 

 
Ekonomiska frågor 
Exploatören står för de kostnader som genomförandet av detaljplanen medför 
inom den egna kvartersmarken. 
Exploatören ansöker och bekostar de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för 
genomförandet av detaljplanen. 

 

Medverkande tjänstemän 
Programhandlingen har tagits fram av berörda tjänstemän på stadsbyggnads- och 
miljöförvaltningen. Underlaget till förslaget har tagits fram av Ahlqvist och 
Almqvist arkitekter för SÖRAB. 
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