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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
PROGRAMSAMRÅD 

 
 
 

Detaljplan för returpark inom Ställningsmakaren 2 och del av 
Sundbyberg 2:26 i Rissne, Sundbyberg stad 
 
Bakgrund och syfte med detaljplanen 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2012, § 45 att ge stadsbyggnads- och 
miljönämnden i uppdrag att påbörja planarbete för området.  
 
Stadsbyggnads- och miljönämnden beslutade den 11 februari 2013, § 29 att 
programhandling för återvinningscentral på Sundbyberg 2:26 m.fl., Rissneleden 
godkänns och sänds till sakägaren och därmed jämställda, myndigheter och 
organisationer på programsamråd.  
 
Syftet med programmet är att pröva förutsättningarna för en returpark inom 
fastigheterna Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 2:26 i Rissne. Returparken 
omfattar en återvinningscentral med återbruksverksamhet och café. 
Återbruksverksamheterna består av en secondhandbutik, lokal för försäljning av 
inlämnat byggmaterial och verksamhet för förädling och försäljning av inlämnat 
material.  
 
Returparken är tänkt att bli ett attraktivt utflyktmål och en levande mötesplats. 
Inom planområdet skapas förutsättningar för café och parkering.  
 
Fastigheten Sundbyberg 2:26 ägs av Sundbybergs stad. Ställningsmakaren 2 ägs av 
Förvaltaren lokalfastigheter i Sundbyberg AB.  
 
 

Programsamrådet i sin helhet 
Hur samrådet har bedrivits 
Ett programsamråd hölls 20 februari – 19 mars 2013. Förslaget skickades ut till 
berörda parter samt ställdes ut i kommunhuset, på biblioteket i Hallonbergen och 
på Sundbybergs stadsbibliotek. Annons om programsamråd och möte var införd i 
Mitt i Sundbyberg. Ett öppet samrådsmöte hölls den 5 mars 2013 i kommunhuset. 
Detaljplanearbetet genomförs med normalt förfarande. Sammanlagt 28 skriftliga 
yttrande samt en namninsamling har inkommit till Stadsbyggnads- och 
miljöförvaltningen. 

 
Inkomna yttranden 
Under rubriken synpunkter återges fullständiga yttranden med eventuella bilagor.  
Förvaltningen bemöter i sina svar de frågor som är relevanta för detaljplanen.  

Externa remissinstanser synpunkter inga synpunkter 
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Remissinstanser 
Planhandlingarna har sänts till Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Tillväxt- och Regionplanering, 
Trafikverket, Storstockholms lokaltrafik, Stockholms Brandförsvar, Bromma flygplats, 
Luftfartsverket, Transportstyrelsen luftfartsavdelningen, Företagarna i Sundbyberg, 
Stadskärneföreningen, Sundbybergs Köpmannaförening, Hyresgästföreningen i Sundbyberg, 
Stockholms Handelskammare Solna/Sundbyberg, Sundbybergs kommunala 
handikapporganisation, Sundbybergs närpolis, Norrenergi, Norrvatten, Vattenfall Eldistribution 
AB, TeliaSonera Scanova Access AB, Sundbybergs stadsnät, Svenska kraftnät, Fortum 
distribution AB, AB Stokab. Programmet har också sänts internt inom kommunen samt till 
berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen.  
 
Programsamrådsmöte 
Vid samrådsmötet den 5 mars 2013 närvarade tjänstemän, politiker samt 
representanter för SÖRAB samt ett antal privatpersoner. Under mötet framfördes 
synpunkter på att en återvinningscentral planeras i anslutning till ett område med 
bostäder med farhågor kring ökade trafikflöden och störande verksamhet.  

 
 

Länsstyrelsen  X  

Trafikverket  X  

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting X  

Storstockholms brandförsvar X  

Polismyndigheten  X 

Lantmäteriet X  

Solna stad X  

Stockholms stad X  

Swedavia (Stockholm Bromma flygplats)  X 

Luftfartsverket X  

Fortum X  

Vattenfall X  

Norrvatten X  

TeliaSonera Skanova Access AB  X  

Svenska kraftnät X  

Kommunala remissinstanser   

Kultur- och fritidsnämnden X  

Grundskole- och gymnasienämnden X  

Förskolenämnden X  

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden  X 

Övriga   

Boende i Järfälla X  
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Synpunkter 

Länsstyrelsen  
Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att 
anta att Länsstyrelsen kommer all prova kommunens beslut och upphäva 
detaljplanen med stöd av 11 kap. 11 § PBL.  
 
Hälsa och säkerhet 
Inom programområdet finns inga objekt i Länsstyrelsens databas över potentiellt 
förorenade områden. Det kan dock ha funnits miljöstörande verksamheter i 
området som Länsstyrelsen idag inte har någon kännedom om. Rissne har, såsom 
det påpekas i programmet, under lång tid varit i statlig egendom och en plats för 
militärförläggningar varför man i det fortsatta planarbetet bör beakta att Försvaret 
kan ha egna objekt i sin databas över potentiellt förorenade områden. Vid 
markarbeten bör man därför vara uppmarksam på att föroreningar kan förekomma.  
 
Mellankommunala frågor 
Återvinningscentralen kommer att betjäna avfallslämnare från Sundbyberg och 
Solna. Den tänkta platsen ligger också nära kommungränsen till Stockholm stad. 
Behovet av samordning mellan berörda kommuner behöver därför 
uppmärksammas i det fortsatta planarbetet.  
 
Naturvärden 
En preliminär naturvärdesinventering har tagits fram för programområdet. 
Rapportens beskrivning och inventeringen av platsens naturvärden är väl 
behandlad. Kompletterande fältbesök kommer också enligt planbeskrivningen att 
göras under växtsäsongen. Länsstyrelsen har inget att erinra men anser att det är 
positivt om det är möjligt att bevara de gamla tallarna.  
 
Kulturmiljö 
Inom programområdet finns en registrerad grav, en stensättning (Sundbyberg 8:1). I 
närområdet finns också ett stort antal stensättningar samt ett undersökt gravfält. 
Antalet kända boplatser är få. Länsstyrelsen bedömer att det inom det aktuella 
området kan finnas ej kända fornlämningar och att det inför en exploatering 
kommer att krävas en särskild arkeologisk utredning - i enlighet med 2 kap 11 § 
Kulturminneslagen, KML, - för att utröna fornlämningsförekomst.  
 
Den kända stensättningen, liksom eventuella nypåträffade fornlämningar, kommer 
att kräva Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning enligt KML. Förnyad kontakt 
inför fortsatt planarbete behöver därför tas med Länsstyrelsen. 
 
 
Dagvatten och klimatanpassning 
Enligt förslaget kommer en stor del av naturmarken att omvandlas till hårdgjorda 
ytor. Det är bra att staden redan i tidigt skede tittat på hanteringen av dagvatten och 
uppmärksammat att dagvatten från en återvinningscentral får höga 
föroreningshalter från verksamheten, körbara ytor etc. och att dagvattnet sannolikt 
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kommer att behöva renas. En fördjupad dagvattenutredning kommer också att tas 
fram i det fortsatta planarbetet.  
 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att den kommande dagvattenutredningen 
behöver belysa inom vilket område som befintliga dagvattenledningar mynnar och 
klargöra att MKN för vatten följs. Förväntade klimatförändringar och förändrade 
nederbördssituationer, med risk for kraftigare regn, kan också komma att få 
betydelse för dagvattenhanteringen inom planområdet. Konsekvenser i samband 
med ett framtida förändrat klimat bör därför också belysas. 
 
Behovsbedömning 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning, i enlighet med den preliminära 
behovsbedömningen, av den kommande detaljplanens genomförande inte kan 
förvantas medföra betydande miljöpåverkan - men av planens miljökonsekvenser 
behöver belysas ytterligare i nästa skede. 
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Förvaltningen kommer i det fortsatta arbeet att ta kontakt med försvaret angående eventuella 
markföroreningar. Planbeskrivningen har uppdaterats med en upplysning om att risken för 
markföroreningar ska beaktas inför markarbeten.  
 
Förvaltningen har upprättat en dialog med Stockholms stad angående anslutningar till 
Ulvsundavägen och regionala cykelstråk intill planområdet.  
 
Naturinventeringen är färdigställd. Inga naturvärden som utgör ett hinder för detaljplanen har 
påträffats. En inmätning av de stora tallarna kommer att göras som ett underlag i det fortsatta 
planarbetet. Utgångspunkten är att i så stor usträckning som möjligt försöka bevara dem.  
 
En särkild arkeolgisk utredning, steg 1, har genomförsts. Vid inventeringen påträffasdes tre ej 
tidigare kända lämningar, varav en krävde fortsatt undersökning. Planområdet har justerats och 
höjdpartiet med nämnda lämning har utgått.  
 
Inför granskningsskedet kommer en fördjupad dagvattenutredning att tas fram. Länsstyrelsens 
synpunkter avseende dagvatten och klimat kommer att beaktas i utredningen.   
 
Returparken syftar till att avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och 
minsta möjliga miljöpåverkan. Till samrådet har förslagets konskvenser aveende fornlämningar, 
buller och risker ytterligare belysts. Förvaltningens bedömning att planen ej bedöms medföra 
betydande miljöpåvberkan kvarstår.  
 

Trafikverket 
Programmet beskriver transporter med farligt gods som sker på Ulvsundaleden som 
är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalkens 3 kap 8§. 
Trafikverket anser att programmet tar tillräcklig hänsyn till dessa transporter genom 
att publika verksamheter placeras intill Rissneleden och riktas mot denna.  
 
Programmet nämner att åtkomsten med tunga transporter kan behöva studeras 
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ytterligare, bl.a. möjligheten att angöra via Bromstenskopplet. Ett nära samarbete 
med Stockholms stad krävs för detta ändamål. 
 
Den ökande trafiken på Rissneleden bör ställas i relation till planerade nya bostäder 
inom kv Sadelmakaren som kan komma att påverkas negativt av programförslaget.  
 
Den föreslagna återvinningscentralen är tänkt att rikta sig till besökare som kommer 
med bil, buss, cykel eller gående. De oskyddade trafikanternas situation behöver 
belysas ytterligare under det fortsatta planeringsarbetet. Konfliktpunkter med 
fordonstrafiken och särskilt den tyngre trafiken bör analyseras och åtgärdas.  
 
Genom programområdet leder en befintlig GC-väg från Rissne över Ulvsundaleden 
mot Bromsten. Det framgår inte av programmet vad som sker med denna 
förbindelse. 
 
Programområdet förefaller i övrigt vara väl lämpat för det föreslagna ändamålet. 
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Förvaltningen har haft en dialog med Stockholms stad angående en eventuell ombyggnad av 
Bromstenskopplet. Till plansamrådet har alternativet med en angöring för tung trafik från 
Bromstenskopplet utgått. All trafik föreslås angöra via Rissneleden. En ombyggnad av 
Bromstenskopplet är därmed inte längre aktuell.  
 
Rissnedledens ombyggnad ingår i den pågående detaljplaneringen för kvarter Sadelmakaren. En 
projektering av den nya gatan har påbörjats. Inom ramen för denna kommer oskyddade 
trafikanters situation längs med gatan att hanteras.    
 
Den ekvivalenta ljudnivån under den tid anläggningen är öppen beräknas vara lägre än riktvärdet 
för industribuller dag och kvällstid (45 dBA ekvivalent ljudnivå) vid kringliggande bostäder.   
 
Utredningen visar att en trafiken till returparken kan medföra att bullernivån vid planerade 
fasader mot Rissneleden i kv Sadelmakaren kan öka med cirka 1dBA jämfört 2013 års 
trafikflöden. Förvaltningens bedömning är att förändningen i ljudnivån är marginell i förhållande 
till det allmänintresse etableringen av en returpark utgör.  Returparken innebär ej heller någon 
förändring av möjligheten att anordna bostäder med tyst sida i kv Sadelmakaren.  
 
Befinlig gc-väg som genomkorsar planområdet kommer att flyttas. Läget för den nya dragningen 
kommer att i samråd med Stockholms stad studeras vidare i det fortsatta planarbetet.  
 

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting 
Efter granskning har Trafikförvaltningen följande synpunkt på förslaget. Det är 
viktigt att framkomligheten för busstrafiken i området inte försämras i och med 
tillkomsten av returparken och den trafik som den genererar. I övrigt har 
Trafikförvaltningen inga synpunkter på programmet.  
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Framkomligheten för busstrafik bedöms inte påverkas av ökade trafikflöden.   
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Eventuell köbildning kommer att tas om hand inom planområdet där det finns plats för en 90 
meter lång trefilig kösträcka mellan infarten och sorteringshallen.  
 

Storstockholms brandförsvar 
Hantering av olycksrisker 
SSBF anser att förekommande och framtida transporter av farligt gods på 
Ulvsundavägen samt eventuella transporter från och hanteringen av farligt avfall på 
returparken beaktas i det fortsatta planarbetet. Som anges i programhandlingarna 
ligger den föreslagna returparken ca 40 meter från Ulvsundavägen där transporter 
av farligt gods förekommer. Länsstyrelsens i Stockholms län har i faktablad 
"Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för 
farligt gods. September 2006" angivit att inom ett avstånd av 150 meter från en 
transportled för farligt gods skall riskhanteringsprocessen beaktas vid framtagande 
av detaljplaner, med andra ord skall det bedömas om riskexponeringen medför krav 
på säkerhetsåtgärder eller ej. Som underlag till riskbedömningen skall bl.a. risken 
analyseras. Riskhanteringen skall sedan ligga som grund för den fortsatta 
planeringen av aktuellt område. Under avsnittet "Störning och risker" i 
programhandlingen hanteras riskfrågan endast genom ett konstaterande att 
returparkens område sluttar uppåt från Ulvsundavägen och att det är gynnsamt ur 
säkerhetssynpunkt, framförallt gällande utrunnen brandfarlig vätska. Om någon 
grundligare analys gjorts framgår inte av handlingarna, inte heller hur området kan 
påverkas vid olycka med annan typ av farligt gods på Ulvsundavägen. I samband 
med samråd angående detaljplanen för Sadelmakaren 1 har en riskanalys framtagits, 
"Riskanalys avseende transport av farligt gods förbi fastigheten kv. Sadelmakaren i Rissne, 
Sundbyberg. COWl AB. 2011·04-06", denna analys och utfallet av densamma bör 
kunna användas som underlag även för rubricerade detaljplan. SSBF anser med 
beaktan av ovanstående att riskfrågan gällande dels transporter på Ulvsundavägen, 
dels transporter i anslutning till verksamheten och dels hanteringen av farligt avfall 
inom verksamheten måste utredas närmare. 
 
Möjlighet till räddningsinsatser 
SSBF förutsatter att brandförsvarets förutsättningar för snabba och effektiva 
räddningsinsatser samt tillgång till vatten för brandsläckning beaktas i den fortsatta 
planläggningen.  
 
Övrigt 
Det bör framgå i den fortsatta planläggningen vilka åtgärder som kommer vidtas för 
omhändertagande av förorenat släckvatten i händelse av brand inom anläggningen. 
SSBF bistår gärna stadsbyggnadsförvaltningen om eventuella oklarheter råder 
utifrån ovanstående.  
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Planbeskrivningen har kompletteras med resultatet från riskanalysen för kvarter Sadelmakaren.  
I analysen görs bedömningen att ett avstånd på 50 meter mellan Ulvsundavägens vägkant och 
bostäderna är acceptabelt. Kraven avseende risk och säkerhet är strängare för bostäder än för en 
verksamhet som returparken.  
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Placeringen av returparken uppfyller LST krav på bebyggelsefri zon närmast transportleden. Det 
minsta avståndet mellan vägkant och planområdet är drygt 30 m och till närmsta byggnad är det 
ca 70 m. Containrarna placeras mot Ulvsundavägen. Minsta avstånd mellan område där 
människor vistas och vägkant Ulvsundavägen är 35-40 meter.  
 
Utifrån Länsstyrelsens rekommendationer och de slutsatser som dras i riksanalysen för kvarter 
Sadelmakaren gör förvaltningen bedömningen att placeringen och utformningen av returparken är 
godtagbar utifrån riskhänseende.  
 
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. 
 
Förorenat släckvatten och tillgången till vatten för brandsläckning kommer utredas i den fortsatta 
planprocessen. 
 

Lantmäteriet 
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen för Ställningsmakaren 2 och del 
av Sundbyberg 2:26 har vunnit laga kraft, är att med stöd av detaljplanen 
fastighetsreglera mark m.m.  
 
Samrådet är än så länge i programfasen och ingen plankarta har upprättats. 
Lantmäteriet avvaktar därför med synpunkter till dess att detta har skett och 
utställningshandlingar finns.  
 
Vi vill understryka att det är viktigt att befintliga fastighetsgränser syns tydligt i 
plankartan och att heldragen linje inte används för att illustrera flera olika 
detaljtyper. Vidare ska det finnas en tydlig teckenförklaring.  
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Förvaltningen noterar synpunterna.  
 

Solna stad 
Stadsbyggnadsnämnden överlämnar stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
som eget svar på remissen.  
Stadsbyggnadsförvaltningen, där avfall ingår, har ingen erinran mot förslaget. Miljö- 
och hälsoskyddsförvaltningen/nämnden har meddelat att man inte kommer att 
besvara remissen. Stadsbyggnadsförvaltningen ser fram emot att returparken 
genomförs.  
 

Stockholms stad 
Stockholms stad ställer sig i huvudsak positiv till förslaget men vill påpeka att 
programområdet innehåller ett gång- och cykelstråk av stor regional betydelse. I 
Stockholms cykelplan är det utmärkt som ett pendlingscykelstråk och den 
nuvarande kopplingen behöver ersättas om returparken ska genomföras enligt de 
illustrationer som presenteras i programförslaget. 
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Stockholms stad efterfrågar därför en dialog med Sundbybergs stad kring gång- och 
cykelstråkets utveckling. En fortsatt dialog behövs även kring en eventuell 
ombyggnad av trafikplats Bromstensmotet.  
 
Frågan berör både Stockholms trafikkontor, exploateringskontor och 
stadsbyggnadskontor, vi ser fram emot fortsatt dialog och samarbete i frågan. För 
eventuella frågor eller förtydliganden, kontakta gärna områdesansvariga tjänsteman 
på respektive förvaltning. 
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Efter programsamrådet har staden upprättat en dialog med Stockholms stad avseende 
Bromstenskopplet och det framtida cykelstråkets utveckling. En ombyggnad av Bromstenskopplet 
är ej längre aktuell då staden har tagit ställning till att all trafik skall gå via Rissneleden.  
Gång- och cykelvägen som löper genom planområdet kommer att behöva ersättas. Läget för den 
nya cykelvägen kommer att utredas vidare i det fortsatta planarbetet i samråd med Stockholms 
stad.  
 

LFV 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.  
 
Med CNS-utrustning menas utrustning for kommunikation, navigation och radar 
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk 
Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 "Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot 
aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift", 
Standardiseringskommissionen i Sverige. 
 
I vart remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från 
flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. 
Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 
20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna 
bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar 
inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som 
är störst och står för "Minimum Sector Altitude". 
 
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, 
luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 
www.lfv.se/flyghinderanalys 
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Förvaltningen noterar yttrandet. 
 

Fortum 
Rubr. planförslag har remissbehandlats inom Fortum Distribution AB och vi ber att 
få påpeka att den av Fortum Distribution AB ägd kraftledning tidigast är riven 
kvartal 2 2014, så inte för en då kan detaljplanen träda i kraft. I övrigt har ingen 
erinran vad gäller distributionsanläggningar för el. 
 
 

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
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Stadsbyggnadsenhetens svar 
Förvaltningen noterar yttrandet. 
 

Vattenfall 
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av 
bifogad karta, turkos linje = 22 kV högspänningsledning, blå linje = 0.4 kV 
lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är 
markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas 
som svart blixtförsedd kvadrat.  
 
Vattenfall bedömer att närliggande nätstation har tillräcklig kapacitet och att 
eventuell anslutning kan ske vid behov. Detta handläggs via normal 
anslutningsförfrågan till Vattenfall Eldistribution AB.  
 
Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via 
www.vattenfall.se/sv/anslutning-till-elnatet.htm eller på tel: 020- 82 10 00.  
 
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via 
Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta 
Vattenfalls kundtjänst på tfn: 020-82 10 00, kostnaden för utryckningen debiteras då 
beställaren. 
 
I övrigt gäller att befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden 
av plangenomförandet.  
 
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar 
måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter.  
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Förvaltningen noterar yttrandet. 
 

Norrvatten 
Norrvatten har inga huvudvattenledningar eller anläggningar inom det aktuella 
planområdet och har därför inga synpunkter att framföra angående detta 
planförslag. Om ingen ändring görs i detaljplanen som påverkar Norrvatten skickas 
inga ytterligare svar på föreslagen plan.  
 

Skanova 
Skanova har inget att erinra. 
 

Svenska Kraftnät 
Svenska Kraftnät har rivit den ledning som fanns i närheten av planområdet och 
som nämns i samrådsunderlaget. Vi har ingenting att erinra mot upprättat förslag.  
 

Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningens förslag till yttrande över förslaget till planprogram godkänns och 
skickas som svar på stadsbyggnads- och miljönämndens remiss.  
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Förvaltningen anser att det under det fortsatta planarbetet är viktigt att beakta 
behovet av cykelparkeringar, särskilt utifrån tanken om att returparken på ett 
pedagogiskt sätt ska bidra till att öka återvinningen och kunskapsutbytet kring det 
hållbara samhället. Förvaltningen vill i detta sammanhang också påpeka potentialen 
i returparken som ett studiebesöksmål för stadens skolungdomar varför säkra 
tillfartsvägar är av vikt. I övrigt har kultur- och fritidsförvaltningen inget att erinra 
mot programförslaget i dess nuvarande utformning.  
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Plats för cykelparkering kommer att finnas inom planområdet. Rissneledens sträckning utanför 
returparken planläggs inom pågående planarbete för kvarter Sadelmakaren, vilken har varit 
föremål för samråd. Rissneleden avses byggas om till en stadsgata med trottoarer på ömse sidor. På 
östra sidan förläggs även en cykelväg.  
 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden godkänner förvaltningens skrivelse och skickar den till 
stadsbyggnads- och miljöförvaltningen som svar på remissen.  
Förvaltningen föreslår inga erinringar på förslaget. 
 

Grundskole- och gymnasienämnden 
Grundskole- och gymnasienämnden godkänner förvaltningens skrivelse och skickar 
den till stadsbyggnads- och miljöförvaltningen som svar på remissen.  
Förvaltningen föreslår inga erinringar på förslaget.  
 

Folkhem 
Folkhem har idag enpågående produktion av radhus på Lavettvägen. Ett projekt 
som redan pågått några år och som under planskedet inte i något avseende inbegrep 
några frågor kring en kommande sopanläggning inom närområdet.  
 
Avsikten med hela det förtätningsarbete som pågått inom projektet Hallonbergen-
Rissne-Ör under 15 års tid har bl.a. varit att höja statusen och tryggheten inom de 
olika stadsdelarna. Vi har väldigt svårt att se att en Returpark (dvs. sopstation) är av 
en mervärdeshöjande dignitet.  
 
Vår oro är därför stor vad avser både våra nuvarande och kommande kunders 
upplevelse av denna anläggning, inte minst ur bullersynpunkt. 
 
Vår förvåning är också stor då vi ser att det inte någonstans i programhandlingen 
berörs frågor angående ett ökat buller från Rissneleden av de föranstaltade 
trafikökningarna och inte heller på något sätt tar hänsyn till det buller som 
ofrånkomligen måste uppstå på en dylik anläggning.  
 
Vi förutsätter att Staden kommer att utföra en genomarbetad konsekvensanalys 
avseende buller och att Staden åtar sig att genomföra de åtgärder sam en sådan 
analys pekar på för att säkerställa att inga problem uppstår för de boende inom 
närområdet, varken för nuvarande eller kommande boende. 
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Stadsbyggnadsenhetens svar 
Returparken är av stort allmänintresse och bedöms även bli ett positivt tillskott till miljön kring 
Rissneleden. Byggnaderna för återbruksverksamheterna placeras i gatuliv med lokaler i 
bottenvåningarna. Det kommer att bidra till omdaningen av Rissneleden till en stadsgata och öka 
den upplevda trygghet längs gatan.  
 
Returparken har utformats för att minska störningseffekter i så stor utsträckning som möjligt. 
Containerhanteringen placeras intill Ulvundaleden och bebyggelse längs Rissneldens gatuliv får 
såväl en visuell som bullerdämpande funktion. 
 
Som underlag till samrådshandlingarna har en bullerutredning genomförts. Den ekvivalenta 
ljudnivån från anläggningen under den tid den är öppen beräknas vara lägre än riktvärdet för 
industribuller dag och kvällstid (45 dBA ekvivalent ljudnivå) vid kringliggande bostäder. 
 
Utredningen visar att trafiken till returparken kan medföra att bullernivån vid fasader mot 
Rissneleden kan öka med som mest cirka 1 dBA. 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.   
 
Förvaltningens bedömning är förändningen i ljudnivån på grund av ökade trafikflöden är 
marginell. Den kommer ej heller påverka möjligheten att åstadkomma en godtagbar ljudmiljö för 
planerade bostäder i kv Sadelmakaren och befintliga vid Lavettvägen. 
 

Boende på Lavettvägen 1 E 
Vi protesterar mot planerna att anlägga en återvinningsanläggning/returpark i 
Rissne. Här nedan följer några argument mot detta.  
 
Trafik: En ökning av trafiken med 2 % kanske inte låter mycket, men med tanke på 
att nästan all privat trafik kommer att ske på kvällar och helger så blir den ökade 
belastningen betydande! Rissneleden ar redan idag mycket känslig for störningar, där 
minsta hinder ofelbart leder till köbildning. Tar man dessutom med i beräkningen 
att många besökare har hyrda fordon (släpvagnar, skåpbilar och lätta lastbilar) med 
begränsad vana att framföra dessa, så ökar risken markant att man får stillastående 
trafik med avgaser, buller och stress som följd.  
 
Miljö: Området kring en återvinningsstation är i stort sätt omöjligt att skydda från 
påverkan. Vädrets makter tillsammans med olika skadedjur som råttor, måsar etc. 
sprider soporna på en mycket större yta. Även människan har en förmåga att slänga 
saker på därför icke avsedd plats! Lägger man sedan till oron for ohälsosamma 
produkter som kemikalier, asbest o dyl. så känns det mindre lämpligt att placera en 
sådan i nära anknytning till ett bostadsområde.  
 
Brandfara: Risken för brand är ju ständigt närvarande. Om en sådan skulle utbryta i 
en "Returpark" placerad i tät bebyggelse så skulle detta kunna få förödande 
konsekvenser. Bara röken skulle kräva många offer i skadade och kanske ännu 
värre!  
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Parkering: Vi tror att dragningskraften av en second-handbutik har underskattats, 
(människor älskar att handla billigt) varför det förmodligen inte kommer att finnas 
tillrackligt med P-platser. I just detta område pågår redan en hetlevrad strid om 
parkeringsplatser bland oss som bor här. Varje extra bil som ockuperar en P-plats 
kommer nog att ses med mycket oblida ögon! 
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Som underlag till samrådshandlingarna har en bullerutredning genomförts. Bullerutredningen har 
utgått ifrån en av de mest intenisva besöksdagarna på året och beräknat all trafik från samma 
håll. Det skulle ge en bullerökning på 0,7dBA jämfört 2013 års flöden vid fasad längs 
Rissneleden.  Förvaltningens bedömning är att förändningen i ljudnivån är marginell. Den 
kommer ej heller att påverka möjligheten att åstadkomma en godtagbar ljudmiljö för planerade 
bostäder i kv Sadelmakaren och befintliga vid Lavettvägen. 
 
Inom returparken avsätts områden för köbildningar för att dessa inte ska uppkomma på 
Rissneleden.  
 
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. Frågan om brand kommer att belysas i det fortsatta planarbetet.  
 
Rissneleden avses byggas om till en stadsgata med kantstensparkering på ömse sidor om gatan, 
vilket kommer att öka antalet parkeringsplatser i området. Även inom returparkens område 
kommer parkeringsytor att tillskapas.  
 
 

Boende på Lavettvägen 1 H 
Vi vänder oss starkt mot den förslagna placeringen av en återvinningsanläggning i 
Rissne och förkastar helt planforslaget. 
 
Placering kommer att orsaka ökat buller från själva anläggningen och hanteringen 
samt ökad trafik som ger mer buller och föroreningar. Det finns oss veterligt ingen 
återvinningsanläggning i Sverige som kommer att vara så nära placerad bebyggelse 
med hushåll. Skall Sundbyberg gå i bräschen med en ur miljösynpunkt felaktig 
placering? Återvinningsanläggningar brukar placeras långt från bostäder av det enkla 
skälet att verksamhetens karaktär inte fungerar ihop med bostäder och grön 
bebyggelse. Buller och trafik skall hållas borta från bostäder. Likaså verksamhet med 
miljöfarlig hantering.  
 
Ulvsundalänken är en kraftigt trafikerad väg med hög bullernivå. Vid den 
ursprungliga planering av Rissne så skulle kontorsbebyggelse på den föreslagna 
fastigheten verka som en bullerskärm mot Ulvsundalänken. Denna bullerdämpande 
effekt försvinner nu. Och dessutom blir det mer buller eftersom hanteringen av 
sopor och avfall kräver kraftiga maskiner och containers bullrar när de hanteras. 
Dessutom så försvinner Sundbybergs möjlighet att bygga exempelvis ett 
kontorshus. Jag hörde vid samrådsmötet 5 mars argumentet att det är ett överskott 
på kontor. Detta argument saknar relevans om man bygger för framtiden och inte 
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bara för de närmaste åren. Ett kontorshus förväntas kunna fungera i decennier. 
Stor-Stockholms expansion kommer att behöva både bostäder, kontor och 
fabrikslokaler.  
 
Vid återvinningsanläggningen kommer man att hantera miljöfarligt gods. Det finns 
kvicksilver i lågenergilampor och detta kommer ut i omgivningen när de går sönder. 
Ett besök på vilken återvinningsanläggning som helst visar att lågenergilampor går 
sönder i hanteringen. Det kommer även att hanteras stora mängder av brännbart 
material såsom papper, plast och bildäck. Det händer ibland att bränder uppstår. 
Vid en brand vid en återvinningsanläggning i Rissne så är det stor sannolikhet att 
den förhärskande vindriktningen blåser brandrök med farliga gaser mot både Rissne 
och Hallonbergen. Det bor tusentals människor där som då utsätts för akut fara for 
sin hälsa.  
 
Återvinningsanläggningen förfaller överdimensionerad. Visserligen är det 
publicerade kartmaterialet av dålig kvalitet, det saknas t ex måttangivelser, men en 
jämförelse med både dagens anläggning i Ursvik och den som finns i Bromma visar 
på detta. Trots talet om ”Returpark” förefaller man ha gjort en tämligen 
konventionell planering. Vi ifrågasätter om man inte kan kraftigt komprimera 
anlaggningen och därmed spara på arealen som skall förstöras.  
 
Den förslagna placeringen går stick i stav med Sundbybergs publicerade plan för 
Sadelmakaren, se Dnr 84/2010-214. Låt oss citera från dokumentet: 
 
"Bebyggelseförslag för Kontor och småindustri  
Väster om Rissneleden föreslås ett område för kontor eller småindustri som ej får vara störande för 
omgivningen. Högsta byggnadshöjd är 17 meter, vilket motsvarar ca 4·5 våningar beroende på 
våningshöjd. Byggnaderna ska ha entréer ut mot gatan. I det fall stora sammanhängande 
parkeringsplatser behöver tillskapas ska dessa placeras bakom husen och inte ut mot gatan. En 
fyra meter bred förgårdsmark mellan gatan och byggnaderna föreslås.  
 
Och Vidare: 
"Störningar och risker 
Buller 
En bullerutredning för bostadsbebyggelsen har tagits fram av Struktor akustik, 2011-10-06. 
Ljudnivån vid fasaderna mot Rissneleden uppgår till 68 dBA ekvivalent nivå respektive 84 dBA 
maximal nivå utan åtgärder. Med en bullervall längs Ulvsundavägen kan 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad innehållas. Den ekvivalenta ljudnivån överstiger gällande riktvärden för 
trafikbuller på samtliga våningsplan. Husen får en tyst sida mot gården, med ekvivalentnivåer på 
runt 40·45 dBA. Husen ska vara utformade så att 4 av 5 boningsrum vetter mot den tysta 
sidan. De höga ljudnivåerna ger ökade krav på fasadens ljudisolering för att innehålla gällande 
krav på maximalljudnivå inomhus. Uteplatser anläggs mot den tysta sidan och kraven på 
maximalljudnivå på uteplats uppfylls därmed. 
Risker 
Området ligger intill Ulvsundaleden, vilket är en primär transportled för farligt gods. Närmsta 
bostadshus planeras cirka 50 meter från vägen. Cowi AB har utfört en riskanalys avseende 
transporter av farligt gods förbi fastigheten kv. Sadelmakaren i Sundbyberg, 2011 -04-06. 
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Följande åtgärder föreslås för att uppnå en acceptabel risknivå i enlighet med definitionen för 
ALARP (As low as reasonably practicable), fritt översatt så låg som praktiskt möjligt): 12 (15) 
 

- Se till att uteplats, utrymningsvägar från byggnaderna vetter in mot gården 
- Se till att vegetation mellan vägen och planområdet bibehålls eftersom vegetation har 

kraftigt spädande effekt på toxiska gaser. 
- Se till att i planprocessen planera för att räddningstjänsten ska kunna evakuera och göra 

en insats på ett bra sätt 
- Se till att slänten finns kvar upp till planområdet så att brandfarlig vätska inte kan 

rinna dit 
- Uppmuntra inte till stadigvarande vistelse mellan planområdet och E18. 
- Om bullerplank uppförs, bör detta utformas för att även ha en riskreducerande effekt i 

form av spridning av toxisk gas, samt hindra avåkande fordon och spridning av 
brandfarlig vätska. 

 
Skyddsområde 
Ett 25 meter brett skyddsområde föreslås närmast Ulvsundaleden. Inom området ska bullerskydd 
i form av skärm eller vall uppföras till en höjd av fyra meter." Så långt citatet. 
 
Denna beskrivning över vad som planeras är nu helt skjulen i sank. Kan 
Sundbyberg förklara vilka omständigheter som gör att den tidigare planen så snart 
efter dess tillkomst skall ersättas av en plan med en helt annan typ av verksamhet? 
Planarbete bör väl bedrivas med en längre horisont än så? Planen för en 
återvinningsanläggning vittnar om oförmåga till samhällsbyggande med en regional 
blick. 
 
Ytterligare en miljöaspekt som behöver nämnas är risken för spridning av bakterier. 
Idag sprids resistenta bakterier, bland annat genom kläder. Tvättråden anger ofta 
högst 30 till 40 grader. Bakterier överlever i dessa temperaturer. Att hantera 
returnerade kläder kan innebära både miljörisker och hälsorisker. Placeringen vid 
Rissne är då klart olämplig. Runt återvinningsanläggningar är det ofta skräpigt, folk 
slänger sopor, avfall drar till sig skadedjur såsom råttor och måsar.  
 
I planen ingår hantering av renoverade produkter som har lämnats in. Detta är i sig 
bra att så kan ske. Men för oss som bor här innebär det ytterligare en belastning på 
trafiknätet med buller och avgaser. Det finns i centrala Sundbyberg etablerade 
verksamheter (Myrorna, Frälsningsarmén och Stadsmissionen). Ur miljösynpunkt är 
det bättre och mer rationellt att med en lägre frekvens av transporter låta de 
etablerade verksamheterna ta del av en återvinningsmöjlighet.  
 
Vid samrådsmötet framfördes argumentet att det är bra att en återvinnings-
anläggning ligger nära allmänna kommunikationer. Även detta låter som ett positivt 
argument men det håller inte i längden. Normalt orkar man bära några kilo varor. 
Allt annat behöver transporteras med bil eller liknande. Skrymmande och tung 
materiel låter sig inte transporteras kollektivt. Det är dessutom inte lämpligt att 
forsla miljöfarligt gods på bussar eller T-bana. Det finns uppenbara risker för spill 
och utsläpp av exempelvis färgrester, oljor, toners, kvicksilverhaltiga lampor med 
mera.  
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Att placera ett kafé på platsen visar att man inte har varit där och lyssnat på bullret 
från Ulvsundalänken. Vem tror man vill sitta utomhus och dricka kaffe där? Om 
man dessutom nyss har slängt gods som ofta ar dammigt och smutsigt vill man 
säkert hem för att tvätta av sig.  
 
De uppgifter som presenterades om trafik behöver kvalitetssäkras. Har man tagit 
någon hänsyn till den planerade kraftiga ökningen av befolkningen i Solna och 
Sundbyberg?  
 
Vi saknar pålitliga analyser av bullereffekter, speciellt som det inte planeras ett 
dämpande skydd i form av ett kontorshus. 
 
Om Sundbyberg framhärdar med att förlägga en återvinningsanläggning i Rissne så 
krävs dels en betydande minskning av ytan och dels så krävs att all trafik (privata 
såväl som lastbilar) till och ifrån området sker via Ulvsundalänken och att 
Rissneleden blir den lokala gröna gata som det var planerat.  
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Returparken är av stort allmänt intresse. Ett övergripande syfte är att undvika att lägga avfall på 
deponi och istället använda avfallet som en resurs, vilket är bra ur ett miljö och klimatperspektiv. 
Ett flertal platser inom kommunen har prövats för placering av en ny återvinningscetnral. Sörab 
har i en lokaliseringsutredning utrett 12 olika platser i Solna och Sundbyberg, bland annat inom 
Madenområdet och Ör, utan framgång. Området i Rissne är den plats som har visat sig mest 
lämpat för ändamålet. Returparken innehåller till skillnad från en renodlad återvinningscentral 
även försäljningsverksamheter, vilka drar nytta av ett centralt läge nära till kommunikationer.  
 
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. Frågan om brand kommer att belysas i det fortsatta planarbetet.  
 
Storleken på återvinningscentralen är anpssad utifrån Sörabs behov av ytor med marginaler för att 
inlämningen av avfall ökar när kommunen växer.  
 
Detajplanering för kvarter Sadelmakaren omfattar området strax norr om returparken samt delar 
av Rissnelden. Denna detaljplaneläggning är fortfarande aktuell och planarbete pågår.  
 
Inför samrådsskedet av detaljplanen för returparken har en bullerutredning tagits fram Den 
ekvivalenta ljudnivån från anläggningen under den tid den är öppen beräknas vara lägre än 
riktvärdet för industribuller dag och kvällstid (45 dBA ekvivalent ljudnivå) vid kringliggande 
bostäder.  
 
I såväl den pågående detapljplanen för Sadelmakaren som den gällande planen för Lavettvägen 
har bullerprobelmatiken utretts då områdena ligger i närheten av den hårt trafikerade 
Ulvsundavägen. Bullerutredningen i samband med planarbetet för Lavettvägen angav åtegärder för 
att åstadkomma en godtagbar bullermiljö för bostäderna. För Lavettvägen föreskrevs ett 
bullerskydd mot Rissneleden. Planen gör det även möjligt att uppföra plank mot naturområdet.  
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För att beräkna förändringar i ljudnivån till följd av ökade trafikflöden till returparken har 
utredaren utgått ifrån en av de mest intenisva dagarna på året och beräknat all trafik från samma 
håll. Det skulle ge en bullerökning på 0,7dBA vid fasad längs Rissneleden jämfört 2013 års 
flöden. Förvaltningen bedömer att ökningen är marginell och att  den ej hller påverkar möjligheten 
att anordna bostäder med godtagbar ljudmiljö i närområdet.  
 
Byggnaderna för återbruksverksamheterna placeras i Rissneledens gatuliv och bidrar till att ge  
karaktären av en stadsgata men även bidra till att skärma av mot Ulvsundavägen och 
återvinnningscentralen.  
 
 

Boende på Mjölnerbacken 13 
Till att börja med vill jag säga att jag tycker att idén att utveckla återvinnings-
centralen till en "returpark" i sig är bra. Det som känns fel är placeringen. Denna 
typ av verksamhet bör placeras i ett område som mer har karaktären av industri-
område. Jag tror att det kommer att bli alltför mycket problem med trafik och buller 
samt brottslighet (inbrott på området) i närområdet. Av den anledningen vill jag att 
samhällsbyggnadsnämnden undersöker möjligheten till annan placering, t ex längs 
E18 (Madenvägen) eller i Solna. I och med att Jan Jogell på samrådsmötet sa att han 
trodde att Solna förmodligen kommer att "känna sig snuvade" på denna anledning, 
så borde det inte vara orimligt att förlägga denna anledning i var grannkommun. 
Kanske i trakten av Tomteboda?  
 
Jag säger således nej till en återvinningscentral i Rissne. Jag föreslår också att aktuellt 
område i västra Rissne bebyggs med kontor eller bostäder istället. Jag vill också att 
ombyggnaden av Rissneleden till "stadsgata" genomförs alldeles oavsett hur det blir 
med återvinningscentralen.  
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Ett flertal platser inom kommunen har prövats för placering av en ny återvinningscetnral. Sörab 
har i en lokaliseringsutredning utrett 12 olika platser i Solna och Sundbyberg, bland annat inom 
Madenområdet och Ör, utan framgång..Området i Rissne är den plats som har visat sig mest 
lämpat för ändamålet. Returparken bedöms ge ett positivt tillskott till miljön kring Rissneleden . 
Bebyggelsen invid gatan skapar dels stadsmässighet samt bidrar till att skärma av mot 
Ulvsundavägen.  
 

Boende på Ryttmästarvägen 17 
Jag är emot förslaget att placera en återvinningsanläggning vid Rissneleden.  
 
Dels för att buller kommer att öka från både anläggningen och genom att den 
skogsbarriär som finns på platsen försvinner. Anläggningen i sig kommer även att 
skapa en ökad nedskräpning i närområdet och detta drar troligen till sig olika 
skadedjur. Dessutom ifall miljöfarligt avfall kommer att hanteras innebär det en 
ökad risk för brand och gift i närområdet.  
 
Jag ställer mig också frågande till hur man ska kunna locka folk till ett Café på 
området, med tanke på närheten till Ulvsundavägen och dess buller.  
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Nuvarande radhusbebyggelse och även planerad på Lavettvägens början kommer 
också att hamna mycket nära återvinningsanläggningen, och det kommer inte att 
öka attraktiviteten för dessa, det kanske t.o.m. blir omöjliga att bygga ännu mindre 
att sälja.  
 
Planerna för återvinningsanläggningen går också stick i stäv med förslaget för 
Sadelmakaren, där det har planerats in kontor eller småindustri som ej får vara av 
störande karaktär.  
 
Hur har återvinningsanläggningen plötsligt kunna planeras in, var har 
långsiktigheten tagit vägen? 
 
Varför skall Sundbyberg ha en återvinningsanläggning inom sin kommungräns, 
Sverige minsta kommun till ytan? Solna vill uppenbarligen inte ha det och Solna är 
större.  
 
Om Sundbyberg framhärdar i att placera en återvinningsanläggning så föreslår jag 
tomten bredvid Hombach vid E18, som redan är ett bullerutsatt område, alternativt 
någonstans vid Råstagaraget, det är dessutom närmare Solna.  
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 

Se svar till Boende på Lavettvägen 1 H 
 

Boende på Ryttmästarvägen 47 
Härmed vill vi framföra kritiska synpunkter mot den föreslagna placeringen av en 
returpark i Rissne.  
 
Vi har bott i ett år på Ryttmästarvägen i det nya radhusområdet Grönkulla i Rissne 
och trivs bra. Vi bodde tidigare i Solna men valde att flytta därifrån på grund av de 
senaste årens ökande trafikmängd. Den förhöjda bullernivån var det avgörande 
argumentet för oss att flytta. Planeringen i Rissne med skiljande av boendemiljö och 
biltrafik var för oss ett viktigt argument när vi valde vår nya bostad. Vi trivs mycket 
bra i Rissne men vi hade aldrig köpt radhus här om vi hade vetat att det planerades 
en returpark så nära bostäderna. Den intentionen som finns med den fina 
miljöplaneringen i Rissne raseras i och med att trafikflödet drastiskt kommer att öka 
i området om returparken uppförs på föreslagen plats.  
 
Placeringen av returparken är för nära bebyggelsen med bostader, både befintlig och 
den kommande nybyggnationen av radhus. Många av de nya radhusen kommer att 
ha returpark som utsikt.  
 
Vinden blåser för det mesta från väster vilket innebär att lukter och buller kommer 
att föras in till bostadsområdet med olika olägenheter som följd.  
 
Varför ska Sundbyberg bli första kommun att placera en återvinningsanläggning i 
omedelbar närhet av bostadsområden, när andra kommuner i Sverige gör tvärtom. 
Återvinningsverksamhet passar inte i nära anslutning till bebyggelse.  
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Varför planeras ett kafé i anslutning till returparken? Ljudnivån från den närliggande 
Ulvsundaleden är alldeles for hög för att någon ska kunna njuta av en kopp kaffe i 
delta område.  
 
Sundbyberg har långt gångna planer på att uppföra ett kontorshus på samma plats 
som returparken planeras. Detta hus skulle också fungera som bullerskydd för 
Ulvsundavägen. Flera utredningar har gjorts där just bullernivån diskuterats. Detta 
förslag verkar vara intressant. Varför frångå detta förslag? Vi ser hellre att man 
försöker minska bullernivån från Ulvsundaleden (till exempel att ett bullerplank 
sätts upp eller att ett kontorshus uppförs) än att man ökar bullernivån i området 
genom att uppföra en returpark där.  
 
Om returparken trots alla protester ända placeras i Rissne måste in- och utfarter ske 
från Ulvsundaleden annars kommer Rissneleden att korka igen.  
 
Här är tre förslag på alternativ placering av returparken:  
1. Borta vid busstallarna. 
2. På fältet vid Hornbach byggmarknad. 
3. På Järvafältet utanför Ursvik. 
4. Sundbyberg kan söka gemensamma lösningar med grannkommuner i denna 
fråga. 
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 

Se svar till Boende på Lavettvägen 1 H 

 

Boende på Lavettvägen 4 D 
Med denna skrivelse vill vi sälla oss till den grupp kommuninvånare som misstycker 
med den föreslagna placeringen av en returpark vid Rissneleden.  
 
Som boende i närområdet oroar vi oss för församrad livskvalitet i synnerhet och för 
stadsplaneringen i kommunen i allmänhet.  
 
Den föreslagna returparken kommer medföra ökad trafik, ökat buller och förhöjda 
ljudnivåer. Därtill kommer det oundvikligen ske en församring av luftkvaliten 
oavsett hur mycket säkerhetsåtgarder som vidtas. Ökad nedskräpning i närområdet 
är också en oundgänglig följd av driften av dylika anläggningar. Även förfulad 
närmiljö för oss som bor här blir resultatet, oavsett hur estetiskt tilltalande en 
returpark än må göras.  
 
Samtliga dessa negativa konsekvenser ar ytterst oangenäma for oss som bor i 
närområdet. Flertalet av dessa konsekvenser slår dessutom särskilt hårt mot barn, 
som det finns väldigt mycket av i närområdet, inte bara som boende, utan även vid 
de otaliga förskolor och skolor (Rissneskolan och IT-gymnasiet i Valla Park) som är 
belägna här.  
 
Att argumentera for att placeringen är viktig på så sätt att returparken blir 
lättillgänglig för andra än bilister är ett tämligen lätt vägande argument. De saker 
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som forslas till en returpark är i regel för stora, otympliga eller tunga för att 
transportera på annat sätt än med bil. Sådant som går att transportera på sådant 
"enklare" sätt kan redan idag återvinnas på någon av alla de minicentraler som redan 
finns i kommunen (t.ex. på Pjäsbacken). Vill man få folk att återvinna så mycket 
som möjligt är detta vägen att gå. Människan är av naturen lat (om arbetsinsatsen 
inte direkt gagnar henne dvs.), det vore därför bättre att satsa på fler ordentliga 
minicentraler runt om i kommunen och sedan forsla det återvunna materialet 
därifrån till en central som är belagen på en plats där de negativa konsekvenserna 
kan undvikas i boendemiljö. Sådana platser torde det alltjämt finnas gott om i 
kommunen. Går det att bygga en fotbollsarena vid Råstasjön går det att bygga en 
returpark på bra många ställen utan att något skyddsvärt miljöintresse träds för när.  
 
Därtill torde detta förslag stå i strid med kommunens tidigare upprättade detaljplan 
(se t.ex. dnr 84/2010-2 14), vilket får oss att bekymra oss över hur konsekvent och 
framåtblickande kommunen egentligen är i sitt stadsplaneringsarbete, särskilt som 
kommunen står inför en expansiv framtid där många kommer flytta in till 
kommunen de närmaste åren. Den nuvarande placeringen känns utifrån ett sådant 
perspektiv allt annat än välplanerad eller strategisk.  
 
Vi vädjar därför till Sundbybergs kommun att tänka om och hitta en bättre och mer 
hållbar lösning.  
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 

Se svar till Boende på Lavettvägen 1 H 

 

Boende (adress saknas) 
Jag vill som boende i Rissne lämna ett skriftligt missnöje gentemot det val av plats 
för det ev. byggandet av returparken. Det känns verkligen som att politiker bestämt 
sig för att strunta totalt i Rissne efter beslutet om att kommunhuset ska flyttas! Om 
nu Sundbyberg som kommun växer och Hallonbergen rent geografiskt kommer att 
ligga mest centralt, då borde ju rimligtvis även "skiten" kunna placeras där... varför 
inte använda den marken som finns mellan Hornbach-varuhuset och Hallonbergen! 
Kunde man spränga bort ett halvt berg samt skyffla bort en större skog för att 
smacka upp detta varuhus - som inte många vetat om att de saknat ens - då borde 
det inte vara svårt att även kunna trycka in en återvinningsstation jämte det?! Där 
finns även bättre möjligheter att komma åt från befintliga E18 istället för att folk 
ska använda en lokalgata!! Varför ska vi som bor i Rissne och ev. de som ska flytta 
in i de framtida bostäderna som planeras för vilja ha trafik inpå knutarna??  
 
Skärpning nu, politiker! Ni struntar blankt i Rissnebomas protester gällande de 
tillfälliga paviljongerna som ska ställas upp på Rissne ängar bara för att Duvbo-
invånarna inte har plats nån annanstans att ta vägen när deras skola ska renoveras!! 
och nu tycker ni även att vi ska behöva stå ut med trafik och ev. lukter och varför 
inte; rent av skadedjur, bara för att Solna och Sundbybergs befolkning behöver 
nånstans att göra av sitt skräp/återvinning! Det är inte OK!! 
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Stadsbyggnadsenhetens svar 
Att möjliggöra före en returpark för hushållen i Solna Sundbyberg är av stort allmänintresse.  
Sörab har i en lokaliseringsutredning utrett 12 olika platser i Solna och Sundbyberg, bland annat 
inom Madenområdet och Ör, utan framgång. Platsen vid Rissne bedöms som en lämplig placering 
för en ny returpark.  
 

Boende (adress saknas) 
Jag tycker det verkar dumt att lägga returstationen i Rissne och så nära bostäderna 
och idrottsanlaggningar. Det måste finnas någon bättre plats. Mitt förslag är att 
bygga om slutet på Järnvägsgatan och lägga returstationen bredvid Ulvsundaleden 
intill bron vid Solvalla det måste vara en bra plats då det ändå passerar mycket trafik 
där samt att det är en plats som det är svårt att bygga något annat på. Eller så borde 
man kunna få till det i Madenområdet bredvid Hornbach där skulle det inte heller 
störa bostadsområdena så mycket.  
 
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Se svar ovan.  
 

Boende i Sollentuna 
Otroligt trevliga nyheter att det planeras för en returpark i Stockholmsområdet. Jag 
har under ett par år funderat och aktivt undersökt hur detta skulle kunna startas 
upp. Som privatperson har jag kontaktat Sörab i Sollentuna, talat med Lidingö om 
den nya anläggningen som planeras där, vidare har jag besökt kretsloppsparken i 
Göteborg, skrivit affärsplaner, kontaktat politiker i Sollentuna kommun för att få 
detta att bli verklighet. Nu har Sörab i Sollentuna nyligen fått in containers på 
anläggningen där olika aktörer samlar in kläder, möbler, husgeråd etc. Möjligen har 
mina kontakter med Sörab haft någon del i att detta kommit en bit på vägen vad 
gäller återanvändning på Hagbyanläggningen?! 
 
Jag vill med detta brev meddela att jag är väldigt intresserad av att vara med och 
arbeta med/ på "Rissne Returparks-tåget"! I vilken form detta skulle ske vet jag inte 
i detta nu, men oavsett, tveka inte att höra av er om någon öppning dyker upp! 
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Förvaltningen har vidarebefordrat yttrandet till Kompetens-och arbetsmarknadsförvaltningen.  
 

Boende i Järfälla (9 namnunderskrifter) 
Det är väldigt viktigt för oss att man ska bevara alla träd som finns där, då dessa är 
så vackra och betyder så mycket för vår livsglädje, trivsel och för syrets skull. Detta 
är särskilt nödvändigt då man har skövlat så mycket vid Lavettvägen och runt 
Ulvsundavägen! Detta påverkar människor och djur.  
 
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Ianspråktagandet av mark för returparken innebär oundvikligen att träd kommer att fällas. I det 
fortsatta planarbetet kommer en inmätning av de stora tallarna på kullarna göras i syftet se om 
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det är möjligt att bevara dem. Inom returparken föreslås planeringar för att ge en upplevelse av 
grönska.  
 
 

Skrivelse från boende på Lavettvägen (5 namnunderskrifter) 
Att ha Alelyckan i Göteborg som enda förebild och jämföra det med Sundbybergs 
möjlighet att bygga in en väldigt stor återvinningscentral i Rissne är helt obegriplig. 
 
I Alelyckan ligger bland annat sportcenter, vattenverk, återvinningsstation, ett 
kolonistugeområde och inte minst ett köpcentrum. I Rissnes bebyggelse finns 
flerfamiljshus, radhus, dagis, skola och ett antal småföretag samt SEB's 
huvudkontor.  
 
Antal invånare (siffror hämtade från www.ne.se): 
2013 40·793 Sundbybergs Kommun 
2013 71.293 Solna Kommun 
 
Det innebär att den planerade återvinningscentralen skall hantera grovsopor för 
112.086 invånare, på Sveriges till ytan minsta kommun. Därtill tillkommer avfall för 
småföretagare i området, vilket till antalet är okänd.  
 
En viktig frågeställning är varför kommunen väljer placering av återvinningscentral 
så långt bort från Solnas kommungräns som möjligt om man tanker på miljön och 
tillgängligenheten. Känns helt feltänkt!  
 
Vi förespråkar att en återvinningscentral i mindre format planeras till 
Mademområdet alternativt nära SL's bussgarage. Dessa områden är lättillgängliga 
för invånarna i båda kommunerna.  
 
Flera förstudier har gjorts för att finna en lämplig plats för en ny återvinningscentral 
inom Sundbybergs Stad. Vi vill veta exakt vilka områden som varit på förslag och 
varför övriga områden har ej gått vidare i planeringen. Varför finns inga tillgängliga 
områden i Solna kommun?  
 
Grönområden i Rissne - Det finns mycket skrivet om Rissne som den gröna 
stadsdelen och visionen om att behålla så mycket grönområden som möjligt. Att 
träd och grönska är viktigt för folkhälsan och nödvändigt för människans 
livskvalitet är känt sedan länge.  
 
Rissne som byggdes på 1980-talet och har alltid varit Sundbybergs grönaste 
stadsdel. Området har byggts på ett sådant sätt att människor kan röra sig fritt i 
området utan att störas av all biltrafik. 
 
Efter Sundbybergs Kommuns samrådsmöte som hölls den 2013-03-05 kl 18.00 
förklarades att den planerade återvinningscentralen har blivit projekt returpark där 
förutom återvinningscentral skall även sorteringsfunktion finnas. Det kommer att 
generera en väldigt stor asfaltsyta, mycket träd och grönska tas bort, mer biltrafik 
och buller i närmiljön i befintligt bostadsområde. 
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Trafiken kommer att bli ett stort problem då Rissne redan idag ligger runt stora 
trafikleder. Enligt Trafikverket passerar 50.000 fordon per dygn även på 
Ulvsundaleden. Stor oro finns för det trafikkaos sam kommer att uppstå i Rissne 
och all trafik på Rissneleden detta bygge kommer att medföra. Den skog som finns 
kvar är viktigt för att minska buller från Ulvsundaleden.  
 
I närområdet har vi redan mycket exploaterat såsom Annedal, Ursvik, Bromma 
Blocks, Järva Stad, Bromma flygplats samt SEB. Allt delta medför mer biltrafik, mer 
människor och trafik för dem som arbetar och bor i området. 
 
Allt byggmaterial kommer fortsättningsvis vara bilburet. Ju mer verksamheter som 
byggs i området genererar detta till mer biltrafik.  
 
Det står i Stadsbyggnads- och Miljönämndens detaljplaneringsprogram att enligt 
Länsstyrelsen rekommendationer bör 25 meter från vägkanten lämnas fritt från 
bebyggelse och tåt kontorsbebyggelse närmare 40 meter från vägkanten bör 
undvikas. I förslaget för returparken beräknas närmaste byggnad ligga ca 40 meter 
från vägkanten. Varför väljer man att placera en byggnad för farligt avfall att vara 
mittemot Småahus planerade bostäder? Vem vill investera hus med utsikt till denna 
byggnad eller återvinningscentral? Att placera en station för farligt avfall närmast 
planerad bostadsbebyggelse låter inte genomtänkt med tanke på brandskydds-
säkerheten. Hålls någon dialog med Brandförsvaret gällande boendes säkerhet? 
 
Vem vill i första hand besöka återvinningscentralen för att "fika" - i ärlighetens 
namn så önskar nog alla att promenera i härliga grönområden och pausa i Gröna 
Stugan vid Lötsjön än att sitta och fika bland grovsopor och avgaser. Nej tack!  
 
Varför måste återvinningscentralen planeras vara så stor som 10.000 kvm? Sörab 
beräknar att mängden inlämnat material ökar med ca 50 % jämfört med 
Kvarnkullens återvinningscentral enligt kommunens programhandling. Skala av 
storleken och hitta andra alternativ. Ingen grannkommun har sina 
återvinningscentraler i tätbebyggt område såsom Sundbyberg nu planerar. Detta 
projekt känns som ett storhetsvansinne på ett litet område! 
 
Det står ingenstans om verklig miljöpåverkan. Det saknas en tydligare risk- och 
konsekvensanalys. Det står ingenstans i projektplanen om farliga partiklar. Vi vet 
alla den diskussion som hålls gällande Hornsgatan och gummidäckens miljögifter. 
Har någon sammanställt någon statistik på biltrafiken i dagsläget på Rissneleden? Vi 
som bor på Lavettvägen kan bara konstatera att biltrafiken på Rissneleden har ökat 
de senaste åren.  
 
Några faktorer som vi boende är oroliga för är; 

- Ökade avgaser och farliga luftburna partiklar 
- Ökad trafikintensitet 
- Ökat buller 
- Säkerheten för barn och boende 
- Förfulad närmiljö 
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Frågeställningar: 

- Vad har denna projektplanering hittills kostat kommunen? 
- Hur mycket kommer bygget att kosta? 
- Hur mycket kommer återvinningscentralen kosta i drift per år? 
- Vad kostar det att samarbeta med andra kommuners återvinningscentral 

(Bromma exempelvis)? 
- Det saknas en tydligare risk- och konsekvensanalys. Det står ingenstans i 

projektplanen om farliga partiklar.  
- Vad är Kommunens ansvar mot Folkhem och Småahus kring pågaende 

bostadsbygge och planerade byggen? 
- SEB är en stor arbetsplats för kommunen. SEB behöver ytterligare yta vilket 

genererar ytterligare trafik (eventuellt 1000 anställda hos SEB?). 
- SEB som huvudkontor och granne med återvinningscentral? 
- Det finns 112.086 invånare men hur många småföretagare finns i området 

som kommer att lämna sina sopor? Detta innebär ökad biltrafik till 
sopstationen. 

- Vart på Rissneleden har man gjort mätning av trafik och hur många fordon 
passerar Rissneleden idag per dygn? 

- Är det godkänt att tung trafik får trafikera Rissneleden - forslaget att leda 
denna trafik via Ulvsundaleden är inte med i detaljplanen? 

- Generösa öppettider skulle innebära ytterligare buller och oväsen som 
kommer att störa boende i området. 

 
Till denna skrivelse bifogas kopia på tidigare inlämnad protestlista med 397 
namnunderskrifter. Detta material har förra året lämnats in till kommunen. Vi vill 
igen påminna om att boende i Rissne inte ar positiva till kommunens planer.  
 
Vi föreslår att Sundbybergs kommun minskar ytan på återvinningscentral och 
återgår till att hitta en plats som ligger närmare Solnas kommungräns och som är 
mer tillgänglig för båda kommunernas invånare.  
 
Vi föreslår att inte minska mer grönområden i Rissne och försöka behålla så mycket 
grönområden som nu finns kvar i Sundbybergs kommun.  
 

Namninsamling – Nej tack till återvinningscentral i Rissne 
Vi som bor i Rissne vill sätta stopp för kommunens planer att bygga en soptipp i 
området. Att kommunen nu planerar att bygga en återvinningscentral med placering 
mellan Rissneleden och Ulvsundavägen tycker vi är helt fel. Kommunfullmäktige 
har redan gett stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att börja arbeta fram en 
detaljplan för detta som vi tänker protestera emot. Vi vill inte ha en 
återvinningscentral nära där vi bor!  
 
Stadsbyggnadsenhetens svar 
Planbeskrivningen har kompletteras med resultatet från riskanalysen för kvarter Sadelmakaren.  
I analysen görs bedömningen att ett avstånd på 50 meter mellan Ulvsundavägens vägkant och 
bostäderna är acceptabelt. Kraven avseende risk och säkerhet är strängare för bostäder än för en 
verksamhet som returparken.  
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Placeringen av returparken uppfyller LST krav på bebyggelsefri zon närmast transportleden. Det 
minsta avståndet mellan vägkant och planområdet är drygt 30 m och till närmsta byggnad är det 
ca 70 m. Containrarna placeras mot Ulvsundavägen. Minsta avstånd mellan område där 
människor vistas och vägkant Ulvsundavägen är 35-40 meter.  
 
Utifrån Länsstyrelsens rekommendationer och de slutsatser som dras i riksanalysen för kvarter 
Sadelmakaren gör förvaltningen bedömningen att placeringen och utformningen av returparken är 
godtagbar utifrån riskhänseende.  
 
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. 
 
Till samråd har planområdet minskats och höjdpartierna med  fornlämningar och grönska sparas. 
Trots att andelen hårdgjord kommer yta kommer stora delar av området fortsatt att vara grönt. 
Trafikstatistik finns att läsa i bullerutredningen som bifogas planhandlingarna. Planering inför 
Rissneledens ombyggnad pågår. En infart till returparken med personbilar och lastbilar är en 
förutsättning i projekteringen.  
 
 
Trafikföden (från Bullerutredning – Returpark Rissme, Structor, 141201):  
 

 
 
För svar på övriga frågor, se svar ovan till Folkhem samt till Boende på Lavettvägen 1H. 
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Ställningstagande  
 
Allmänintresse 
Returparken är ett led i Sundbybergs stads målsättning att avfallshanteringen ske med bästa 
möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Planen stämmer väl överens med 
kommunens miljömål om avfallshantering och kretslopp. Den kommer att  skapa förutsättningar 
för en mer hållbar livsstil med hushållning av resurser.  
 
Läge 
Att möjliggöra före en returpark för hushållen i Solna och Sundbyberg är av stort allmänintresse.  
Det är inte enkelt att i Sundbyberg hitta en fullgod plats för en returpark, där själva 
återvinningscentralen kräver en markyta om minst 10 000 kvm. Returparken innehåller till 
skillnad från en renodlad återvinningscentral även försäljningsverksamheter, vilka drar nytta av ett 
centralt läge nära till kommunikationer. Anläggningen är strategisk placerad utifrån 
kommunikationer, platsen är tillrcäkligt stor för att inrymma returparken, containerhanteringen 
är möjlig att placera intill Ulvsundavägen vilket innebär att omgivande bostadsormåden ej 
beräknas påverkas av buller.  
 
Förvaltningen bedömer att returparken kommer att bli ett positivt tillskott till miljön längs 
Rissneleden, med bebyggelse längs gatan och lokaler i bottenvåningarna.  
 
Buller 
När staden utvecklas innebär det förändringar i den fysiska miljön. Stadsutveckling i 
Stockholmsområdet medför att sammanhanget för den nya bebyggelsen ofta är en trafikutsatt miljö. 
Den nya bebyggelsen genererar i sig i stort sett alltid ökade traikflöden. För att kunna möjliggöra 
en utveckling av staden behöver man finna lösningar och utformningar för att minska effekterna av 
trafiken. I såväl den pågående detapljplanen för Sadelmakaren som den gällande planen för 
Lavettvägen har bullerprobelmatiken utretts då områdena ligger i närheten av den hårt trafikerade 
Ulvsundvägen.  
 
I detaljplanen för bostäderna vid Lavettvägen finns anvisningar om åtgärder för att åstakomma en 
godtagbar bullermiljö för bostdärnam, bland annat ett bullerskydd mot Rissneleden. Planen gör det 
även möjligt att uppföra plank mot naturområdet.  
 
Returparken har utformats för att minska störningseffekter i så stor utsträckning som möjligt. 
Containerhanteringen placeras intill Ulvundaleden och bebyggelsen med återbruksverksamheter 
längs med Rissneleden kommer att utgöra en skärm mot återvinningscentralen men också mot 
Ulvsundavägen.  
 
Inför samrådsskedet har en bullerutredning tagits fram. Den ekvivalenta ljudnivån som 
anläggningen genererar under den tid den är öppen beräknas vara lägre än riktvärdet för 
industribuller dag och kvällstid (45 dBA ekvivalent ljudnivå) vid kringliggande bostäder.  
 
För att beräkna förändringar i ljudnivån till följd av ökade trafikflöden till returparken har 
utredaren utgått ifrån en av de mest intenisva dagarna på året och beräknat all trafik från samma 
håll, vilket ger ett slags värsta scenario. Ökningen av ljudnivån längs till följd av ökade 
trafikflöden skulle då bli cirka 1dBA (0,7dBA) vid fasad längs Rissneleden jämfört 2013 års 
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flöden. Förvaltningen bedömer ökningen som marginell och att den ej heller kommer att påverka 
möjligheterna att anordna godtagbara ljudmiljöer i planerade bostäder i kv Sadelmakaren samt 
befinliga vid Lavettvägen.  
 
Risk 
Planbeskrivningen har kompletteras med resultatet från riskanalysen för kvarter Sadelmakaren.  
I analysen görs bedömningen att ett avstånd på 50 meter mellan Ulvsundavägens vägkant och 
bostäderna är acceptabelt. Kraven avseende risk och säkerhet är strängare för bostäder än för en 
verksamhet som returparken. Placeringen av returparken uppfyller LST krav på bebyggelsefri zon 
närmast transportleden. Det minsta avståndet mellan vägkant och planområdet är drygt 30 m och 
till närmsta byggnad är det ca 70 m. Containrarna placeras mot Ulvsundavägen.. Minsta avstånd 
mellan där människor kommer att vistas och vägkant Ulvsundavägen är 35-40 meter.  
 
Utifrån Länsstyrelsens rekommendationer och de slutsatser som dras i riksanalysen för de 
planerade bostäderna gör förvaltningen bedömningen att placeringen och utformningen av 
returparken är godtagbar utifrån riskhänseende.  
 
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. 
 
Gång och cykel 
I den fortsatta planprocessen kommer gång- och cykelvägens nya läge att utredas vidare i samråd 
med Stockhoms stad 
 
Gestaltning 
Förvaltningen bedömer att returparken kommer att bli en attraktiv målpunkt och ett positivt 
tillskott i västa Rissne. Försäljningsverkamhterna kommer att vända sig mot Rissneleden och 
bidra till omdaningen av Rissnelden till en stadsgata med bebyggelse som inrymmer verksamheter 
längs med gatan, och bedöms därmed även öka den upplevda tryggheten längs med gatan.  
 
Slutsats 
Förvaltningen föreslår att prövningen av den föreslagna markanvändningen  går vidare i 
planprocessen.   
 
Frågor att utreda vidare 
I den fortsatta planprocessen kommer gång- och cykelvägen nya läge att utredas vidare i samråd 
med Stockhoms stad. En fördjupad dagvattenutredning kommer att tas fram och frågor angående 
brand, förorenat släckvatten och markföroreningar kommer att belysas ytterliggare.  
 

Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen för programsamrådet har tagits fram av berörda tjänstemän på 
stadsbyggnads- och miljöförvaltningen tillsammans med Landskapslaget AB.  
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