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Detaljplan för del av Sundbyberg 2:26, Lingonskogen, 
Rissneleden i Sundbybergs stad 
 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av totalt ca 84 bostäder i nio låga 
flerbostadshus. 
 
En målsättning är att dels tillföra marknära boende i området och dels mindre 
lägenheter. Exploateringen ska inte privatisera området utan istället skapa en länk 
mellan och komplement till de intilliggande områdena Rissne och Hallonbergen. 
Fastigheterna som bildas förutsätts upplåtas med tomträtt. 
 
Föreslagen bostadsbebyggelse ska bidra till att Rissneledens karaktär omvandlas från 
trafikled till stadsgata. Omvandlingen ska även ske med hjälp av gatans utformning, 
så som uppdelning mellan trafikslag samt inramning av bebyggelse och vegetation. I 
planområdets södra och centrala del bekräftas nuvarande markanvändning som 
natur- och parkområde med ytor för lek och rekreation. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 30 november 2009 beslutat att ge stadsbyggnads- och 
miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för bostäder på del av 
fastigheten Sundbyberg 2:26. I gällande detaljplan är marken planlagd som park eller 
plantering samt ett mindre område för parkeringsändamål. Därför behöver 
kommunen upprätta en ny detaljplan som möjliggör bostäderna.  
 
Plansamrådet i sin helhet 
Hur samrådet har bedrivits 
Samråd hölls mellan 8 maj - 7 juni 2013. Förslaget skickades ut till berörda parter 
samt ställdes ut i kommunhusets entré och på biblioteket i Hallonbergen och 
biblioteket i Sundbyberg centrum. Annons om plansamråd och möte var införd i 
Mitt i Sundbyberg. Ett öppet samrådsmöte hölls den 28 maj 2013 i Sundbybergs 
stadshus i Rissne. Sammanlagt 31 skriftliga yttranden har inkommit.  
 
Remissinstanser  
Planhandlingarna har skickats till remissinstanser enligt sändlista, sakägare enligt 
fastighetsförteckning och internt till kommunens förvaltningar. 
 
Inkomna yttranden 
Under rubriken synpunkter återges fullständiga yttranden med eventuella bilagor. 
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Externa remissinstanser synpunkter inga synpunkter 

Länsstyrelsen x  
Trafikförvaltningen inom Stockholms läns 
landsting 

x  

 

Trafikverket  x 
Lantmäteriet x  
Swedavia (Stockholm Bromma flygplats) x  
Luftfartsverket (LFV)  x 
Vattenfall x  
TeliaSonera Skanova Access AB  x 
Svenska kraftnät x  
Dhr Sundbybergsavdelningen x  
Kommunala remissinstanser   
Kultur- och fritidsnämnden x  
Kultur- och fritidsförvaltningen x  
Barn- och utbildningsförvaltningen - Förskola x  
Förskolenämnden x  
Barn- och utbildningsnämnden - 
Grundskola/Gymnasium 

 x 

Grundskole- och gymnasienämnden  x 

Individ- och omsorgsförvaltningen  x 
Sakägare   
Sakägare 1 x  

Sakägare 2  x  
Sakägare 3  x  
Sakägare 4  x  
 Sakägare 5  x  
Övriga   
Medborgare 1  x  
Medborgare 2  x  
Medborgare 3  x  
Medborgare 4  x  
Medborgare 5  x  
Medborgare 6  x  
Medborgare 7  x  
Medborgare 8 x  
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Samrådsmöte 
Ett samrådsmöte hölls i Sundbybergs stadshus i Rissne i form av öppet hus den 28 
maj 2013. Till samrådsmötet kom 10 personer. Nedan sammanfattas de största 
frågor och synpunkter som kom upp på mötet, samt de svar som tjänstemännen 
gav: 
 
Synpunkter i punktform: 

• Ett flertal synpunkter berörde planens ingrepp i naturen. Det gröna och 
lummiga ses som en stor kvalité i Sundbyberg, vilket riskerar att gå förlorat. 
Det finns även en oro om att helheten inte beaktas och risk för att miljön i 
stort påverkas negativt när naturliga buffertar försvinner. Ett flertal 
synpunkter uttrycker även oro för att boende i de planerade bostäderna 
kommer att vilja ta ytterligare naturmark i anspråk pga. av de små tomterna 
samt vilja ta ner fler träd om de skuggar de nya bostäderna. 

Svar under mötet: Förslaget strävar efter att ta hänsyn till naturvärden och spara så 
många träd som möjligt. Samtidigt finns det ett behov av bostäder som måste tillgodoses. 
Någon MKB har inte gjorts då slutsatsen i behovsbedömning är att det inte kommer bli 
betydande miljöpåverkan även om det såklart blir en påverkan eftersom skogsmark tas i 
anspråk. 

 

Efter samrådet har planförslaget justerats så att parhusen och lokalgatan utgår för att 
minska intrånget i naturmarken. För att minimera ingreppet i naturen har 
marklägenheterna endast en mindre terrass. Tanken är att detta förhindrar utökandet av 
privata tomter till allmän plats.  

 
• Önskemål om att parhusen och lokalgatan tas bort framförs. Lokalgatan 

försörjer bara 8 bostäder och anses splittra området. Många uttrycker åsikten 
att det vore bättre att bygga mer och högre längs Rissneleden för att minska 
ingreppet i naturen som blir onödigt stort. 

Svar under mötet: Efter samrådet har planförslaget justerats så att parhusen och 
lokalgatan utgår för att minska intrånget i naturmarken. Kommunen har i enlighet med 
den fördjupade översiktsplanen för Rissne-Hallonbergen-Ör gjort bedömningen att 2 
våningar längs Rissneleden är en lämplig skala i planområdet.  

• Synpunkter mot att planbeskrivningen beskriver området som otryggt 
framförs. Det känns redan tryggt att röra sig i området.  

Svar under mötet: Stora grönområden upplevs ofta otrygga och svåra att röra sig i 
nattetid, då de är dåligt belysta och har få flyktvägar. 

• Synpunkt angående buller då det idag inte upplevs som att det bullrar 
mycket från depån framförs. 

Svar under mötet: Verksamhetsbuller kan upplevas annorlunda än trafikbuller och alla 
sidor av boningshusen måste vara tysta. Det kan bullra vid särskilda tillfällen som tidigt 
på morgonen eller natten. 
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• Ett flertal frågor framförs angående planens påverkan på trafikmängd i 
området och på Rissneleden framförs. Det finns även funderingar angående 
hur parkering i området ska lösas. 

Svar under mötet: Mark för parkeringar har avsatts i planen. Planen kommer inte att 
avsevärt öka trafiken i området. 

• Frågor angående förskolans läge och storleken på förskolans tomt framförs. 
Tomten upplevs som stor. Det poängteras även att det är sankmark vid det 
avsatta läget för förskolans tomt. Frågor om hundrastgård och om nytt läge 
för den kommer att avsättas framförs.  

Svar under mötet: Kommunen har idag svårt att se hur stort behovet av en förskola 
kommer vara i framtiden. För att inte försvåra framtida möjlighet till förskola har ett 
större område för förskola tagits med i denna detaljplan. Hundrastgård föreslås placeras 
inom naturmark. Exakt placering studeras i genomförandeskedet. Inför utställningen av 
detaljplanen har förskoletomten undantagits. 

• Önskemål om att befintliga lekplatser i området görs i ordning och rustas 
upp framförs.  

Svar: Detaljplanen styr inte upprustning av lekplatser. I samband med exploateringen 
föreslås dock en upprustning av befintlig lekplats vid Rissne ängar. 

• Synpunkter och önskemålet om varierad arkitektur på de nya bostäderna 
framhålls. 

• Svar: Exploatören har för avsikt att uppföra bebyggelsen med varierad färgsättning och 
detaljer för att skapa en variation längs Rissneleden.  

• Synpunkter angående bristfällig information om samrådsmötet framförs. 
Åsikten om att fler hade kommit på mötet om informationen varit tydligare 
framförs.  
Svar: Kommunen har skickat ut missiv till berörda sakägare och remissinstanser samt 
informerat om samråd och samrådstid i tidningen ”Mitt i Sundbyberg” och på 
kommunens hemsida.  

Synpunkter 
 
Externa remissinstanser 
 
Länsstyrelsen 
Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att den inte finns skäl att 
anta att länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva 
detaljplanen med stöd av 12 kap. 3 § ÄPBL. Detta förutsätter att nedanstående 
synpunkter beaktas.  
 
Fornlämningar 
Efter Länsstyrelsens synpunkter under programmet har en särskild arkeologisk 
utredning tagits fram (Stockholms Läns museum, 2011). Länsstyrelsen delar 
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utredningens slutsats att det inte finns behov av ytterligare arkeologiska åtgärder för 
planområdet.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten, dagvatten och klimatförändringar 
Planområdet avrinner till Råstasjön, som är klassad som s.k. ”övrigt vatten”. 
Råstasjön avrinner till vattenförekomsten Brunnsviken. Brunnsviken har idag 
otillfredsställande ekologisk status med MKN att god ekologisk status ska uppnås 
senast 2021. Kemisk status i Brunnsviken är klassad som god. Vattenmyndigheten 
har på grund av brister i kunskapsunderlagen klassat i stort sett alla 
vattenförekomster inom vattendistriktet som god kemisk status. Vid mätningar har 
det dock konstaterats att Brunnsviken är kraftigt föreorenad av miljögifter och 
näringsämnen. Enligt länsstyrelsen behöver krafttag tas för att minska 
föroreningstillskotten till såväl Råstasjön som Brunnsviken. Se Miljöbarometern: 
http://miljobarometern.stockholm.se/sub.asp?mp=VP&mo=9&dm=5 
 
Dagvatten inom tätbebyggda områden utgör sammantaget en stor belastningskälla 
på vattenrecipienter. För att kunna uppnå miljökvalitetsnormer i de 
vattenförekomster som påverkas av dagvattenutsläpp är det därför angeläget att 
hanteringen av dagvatten i samband med exploatering kan lösas på ett sätt som inte 
medför att förorenat dagvatten påverkar recipienterna. Under förutsättning att 
föreslagna åtgärder vidtas har länsstyrelsen inga synpunkter på den redovisade 
dagvattenhanteringen men vill poängtera vikten av att dagvatten omhändertas på ett 
miljömässigt godtagbart sätt. Förväntade klimatförändringar och förändrade 
nederbördssituationer, med risk för kraftigare regn, kan också komma att få 
betydelse för dagvattenhanteringen inom planområdet. Konsekvenserna i samband 
med ett förändrat klimat bör också belysas i planen.  
 
Enligt dagvattenutredningen och tillhörande kartbilagor utgör delar av den 
föreslagna förskoletomten en lågpunkt och ett möjligt infiltrationsområde. 
Lämpligheten att bebygga just denna del av skoltomten bör utredas vidare. 
 
  

http://miljobarometern.stockholm.se/sub.asp?mp=VP&mo=9&dm=5
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Buller 
Trafik- och externt industribuller 
Två bullerutredningar har bifogats i planen och i planbeskrivningen refereras till 
ytterligare en utredning. Av utredingen från Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 
2012, framgår att bebyggelsen utsätts för buller från trafiken på Rissneleden (6000 
fordon/ÅMD) och externt industribuller från SL:s tunnelbanedepå i Rissne, som 
ligger strax norr om planområdet. Föreslagen bostadsbebyggelse kommer enligt 
utredningen att exponeras för höga ekvivalenta ljudnivåer och maxbullernivåer på 
de mest störda fasaderna som vänder mor Rissneleden. Av utredningen om 
externbuller från Rissnedepån (ÅF-Infrastructure AB, 2012) framgår att riktvärden 
för externt industribuller klaras vid bostäderna med avseende på ekvivalenta 
ljudnivåer. Vid förekomst av s.k. spårskrik och säkerhetssignalering överskrids 
gällande riktvärden. Denna störning är dock sällan förekommande. 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län har i oktober 2007 i ”Trafikbuller i 
bostadsplaneringen”, rapport 2007:23, gett vägledning för detaljplanering med 
hänsyn till trafikbuller. Där framgår att en avstegsmodell kan accepteras i stadsnära 
områden och i lägen med goda kollektivtrafikförbindelser. Minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet bör då vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 
Länsstyrelsen anser att det aktuella området är ett sådant område där avsteg från 
riktvärdena kan göras, under förutsättningar att minst hälften av bostadsrummen 
orienteras mot fasad med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus. ÅHA:s 
utredning visar att gällande avstegsfall för bostäderna kommer att kunna klaras. 
Bestämmelser som reglerar detta har införts på plankartan. Planen ger också 
möjlighet att uppföra ett bullerplank i plangränsen mot depåområdet. 
 
Utredningen behöver kompletteras med lägenhetslösningar som visar att 
avstegsfallet kan klaras. Länsstyrelsen anser också att konsekvenserna av en depå för 
Tvärspårvägen i anslutning till den befintliga tunnelbanedepån bör förtydligas. 
Länsstyrelsen förutsätter också att fortsatt planering sker i nära samråd med 
Stockholm läns landstings trafikförvaltning då både Rissnedepån och en eventuell 
framtida depå för Tvärbanan har en stor regional betydelse. 
 
Förutom att trafikbullerstörningen i sig är hög vid Rissneleden trafikeras den av ett 
flertal busslinjer. Erfarenhetsmässigt upplevs det lågfrekventa ljud som uppkommer 
vid bussars start och inbromsning som särskilt störande. Ytterligare en faktor som 
kan komma att påverka ljudmiljön i området är den planerade depån för Tvärbanan. 
Även om riktvärdena kan innehållas kan det enligt länsstyrelsen därför vara lämpligt 
att överväga en lägre ljudnivå inomhus än 30 dB(A) ekvivalent nivå och 45 dB(A) 
maximal nivå som kompensation för överskridande av riktvärdena utomhus – så 
som också förstås i ÅHA:s bullerutredning. 
 
Behovsbedömning 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att den kommande detaljplanens 
genomförande inte kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 
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Planbestämmelser/Formalia  
Lovplikt för trädfällning föreslås inom planområdet. Möjligheten att reglera 
trädfällning i detaljplanen förutsätter att planen innehåller både 
vegetationsbestämmelser och en administrativ bestämmelse om krav på lov för 
åtgärden. Planbestämmelserna behöver därför kompletters med en 
vegetationsbestämmelse; n1.  

 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Konsekvenserna i samband med ett förändrat klimat belyses i planhandlingarna. 
Inför utställningen av detaljplanen har förskoletomten undantagits. 
Bullerutredningen kompletteras med lägenhetslösningar som visar att avstegsfall kan klaras.  
Konsekvenserna av en depå för Tvärspårvägen i anslutning till den befintliga tunnelbanedepån 
förtydligas i planhandlingarna.  
I det fortsatta planarbetet tas kontakt med Trafikförvaltningen.  
I fortsatt planarbete övervägs en lägre ljudnivå inomhus än 30 dB(A) ekvivalent nivå och 45 
dB(A) maximal nivå som kompensation för högre utomhusnivåer. 
 
Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting 
Stora satsningar på utveckling av dagens kollektivtrafik i länet planeras vilket också 
möjliggör exploatering av nya områden i kommunerna. Sundbyberg stad kommer 
att ha stor nytta av och kunna tillgodogöra sig de framtida satsningarna av den 
planerade utbyggnaden av Tvärbanan och utvecklingen av övrig kollektivtrafik, 
främst då blå tunnelbanelinje. Rissnedepån kan även komma att behövas även för 
den planerade utbyggelsen av tunnelbana till Nacka. Den utökade trafiken medför 
att nya fordon måste införskaffas. Detta innebär att den befintliga depån på Rissne 
kan komma att utökas. Den föreslagna bebyggelsen kan avsevärt försvåra och 
fördyra en sådan utbyggnad av depån. Fortsatt planarbete bör avvakta tills 
förutsättningarna utretts närmare så att en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken 
inte äventyras. 
 
Buller – Närhet till Rissnedepån 
Trafikförvaltningen (TF) har en tunnelbanedepå, den sk Rissnedepån i närområdet. 
Denna depå ligger cirka 70 meter från föreslagen bostadsbebyggelse. I och med TFs 
depåverksamhet så är det externt industribuller som gäller som riktvärde för buller. 
Det vill säga maximalt 55dB(A) nattetid vid fasad på bostäder. Boende ska kunna 
sova med öppet fönster. Nattetid är verksamheten med rangering mycket 
omfattande på Rissne tunnelbandedepå. Trafikförvaltningen kan inte se att 
bebyggelsen kan klara Naturvårdsverkets riktvärden vid den planerade bebyggelsen. 
 
Sundbybergs stad har bifogat Trafikförvaltningens utredning i planhandlingarna – 
men inte beaktat resultatet på ett tillfredställande sätt (se synpunkter nedan vad 
gäller bullerbilagorna). Avsteg görs från riktvärden för externt industribuller. 
Trafikförvaltningen anser att en bullerskyddsskärm är en förutsättning för den 
planerade exploateringen. 
 
Information om bullerbilagorna: 
Förekomst av spårskrik 
I bilaga 1 Planbeskrivningen står följande (s 18) under rubrik ”verksamhetsbuller” 
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-Tågrörelse med vagnstyp C6/C14 i kurva vid västlig tunnelmynning (inträffar cirka 
1-2 gånger per natt) 
-Tågrörelse på spår 32 öster om servicehall (inträffar cirka 2 gånger par natt) 
 
I bilaga 4 motsägs föregående information om spårskrik (s 3) Stadsbyggnads- och 
miljöförvaltningens svar: Detta gäller spårskrik som kan uppkomma i speciella 
situationer någon gång per vecka och säkerhetssignalering som, när andra 
säkerhetssystem är utslagna, kan förekomma någon gång per kvartal. 
 
Eftersom Trafikförvaltningens utredning tydligt pekar på att spårskrik förekommer 
vid depåområdet minst 2 gånger per natt (beroende på bland annat metrologiska 
förutsättningar) är påståendet i bilaga 4 i plandokumentet ej korrekt med avseende 
på den verkliga situationen som finns vid depån.  
 
Busstrafik – Framkomlighet och anslutningar till Rissneleden 
Utmed Rissneleden går ett flertal busslinjer. Vi anser det vara oklart huruvida 
framkomligheten inte förhindras för dessa linjer när bilar ska ta sig till och från 
planerade bostäder via planerade gång-och cykelväg utmed Rissneleden. Eventuella 
trafiksäkerhets- och/eller hållplatsåtgärder på Rissneleden ska ske enligt Ribuss-08 
och kontakt ska tas med Trafikförvaltningen. 
 
Avtal 
Överenskommelse om ansvar för kostnad, utförande och framtida drift och skötsel 
av bullerbegränsande anläggningar och åtgärder mm ska tecknas mellan Staden och 
Trafikförvaltningen innan detaljplanen antas. 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Då det råder stor efterfrågan på bostäder i Stockholmsregionen har kommunen valt att fortsätta 
planarbetet av Lingonskogen. Kommunen har under 2 års tid avvaktat planarbetet för att invänta 
Trafikförvaltningens konsekvensutredning av utbyggnad av depån samt utredning av lämplig 
placering av depån. Till detaljplanens utställning ska en kompletterande bullerutredning uppföras 
som ska redovisa framtida bullervärden och eventuella bulleråtgärder. 
Framkomligheten för busslinjer på Rissneleden bedöms inte påverkas då inga nya på- och avfarter 
ordnas mot Rissneleden. I projekteringen av Rissneleden ska hänsyn tas till Trafikförvaltningens 
behov vid placering av busshållplatser m.m. 
 
Trafikverket 
Trafikverket har inga synpunkter på planförslaget. 
 
Lantmäteriet 
Delar av planen som måste förbättras. 
1. Plankartan (grundkartan) 
Plankartan saknar uppgifter om hur grundkartan är upprättad, även teckenförklaring 
för grundkartan saknas. 
I teckenförklaringen för planbestämmelser saknas redovisning av v4 som finns 
redovisad i plankartan.  
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I planen har två områden lagts ut som kvartersmark, enligt illustrationsplanen för 
sopstationer. Om området avstyckas till flera fastigheter och fastigheterna ska nyttja 
dessa gemensamt ska ett reservat för gemensamhetsanläggningar även redovisas. 
 
Om ledningsrätt ska upplåtas inom kvartersmark ska u-områden redovisas på 
plankartan, annars kan normalt inte ledningsrätt medges.  
 
Grundkartan är svårläst och behöver förstärkas. 
 
2. Genomförandebeskrivningen 
Fastighetsrättsliga frågor 
Det bör framgå av planen vilka upplåtelseformer som ska gälla och således vilka 
fastighetsbildningar som blir aktuella, t.ex. om radhusen ska avstyckas. Stycket om 
Gemensamhetsanläggningar bör redovisa vilka typer av anläggningar som ska ingå. 
 
Lantmäteriet ser inget behov av beskrivningen att avstyckningen och inrättandet av 
gemensamhetsanläggningar ska ske innan bygglov kan meddelas.  
 
Delar av planen som bör förbättras 
1. Plankartan (grundkartan) 
GC-vägen förefaller vara av genomgående karaktär varför de bör redovisas som 
sammanhängande allmän platsmark GC-väg (gata). 
 
2. Genomförandebeskrivningen 
Fastighetsrättsliga frågor 
Informationen bör kompletteras med att ansökan ska skickas in till Lantmäteriet 
samt förtydligande information om förrättningskostnader. Lantmäteriförrättningar 
som krävs för genomförande av planen debiteras av Lantmäteriet enligt gällande 
förrättningstaxa samt information om vem som ska stå för förrättningskostnaderna 
för fastighetsbildning samt inrättandet av gemensamhetsanläggningar. 
 
Övrigt 
Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen. 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Grundkartan kompletteras med uppgifter om upprättande, teckenförklaring och läsligheten 
förbättras. 
v4 utgår på plankartans teckenförklaring.  
Behov av eventuellt reservat för gemensamhetsanläggningar utreds vidare i planarbetet. 
Upplåtelseform styrs inte av planen. 
Efter samrådet har planförslaget justerats så att parhusen och lokalgatan utgår för att minska 
intrånget i naturmarken.  
Genomförandebeskrivningen kompletteras enligt Lantmäteriets synpunkt.  
Placering av gång och cykelväg är känd och därför redovisas den som GC-väg i plankartan istället 
för NATUR.  
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Swedavia (Stockholm Bromma flygplats) 
Swedavia kan konstatera att området ligger utanför flygplatsens bullerkurvor för 
maximal ljudnivå 70 dB(A) och FBN 55 dB(A) och flygplatsen har därför inget att 
erinra vad gäller flygbuller.  
 
Den planerade anläggningen ligger innanför flygplatsens influensområde. 
Höjdbegränsningen för det aktuella området är +59,4 meter ö h (RH70). Förutsatt 
att höjdbegränsningen enligt ovan underskrids har Bromma Stockholm Airport för 
närvarande inget övrigt att erinra. 
 
Luftfartsverket (LFV) 
Luftfartsverket inga synpunkter på planförslaget. 
 
Däremot upplyser LFV om att konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, 
samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda 
flygplatser ska 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.  
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Högsta tillåtna byggnadshöjd regleras i planen till 7 meter för flerbostadhusen längs Rissneleden.  
 
Vattenfall 
Vattenfall uppmärksammar kommunen på elanläggningar inom och närheten av 
planområdet bland annat längs med Rissneleden vilket visas i bifogad karta. 
 
Vattenfall bedömer att placeringen av E-område är upprättas men att ytan ska sättas 
till 8 x 8 meter. Vattenfall yrkar på att avståndet till sopanläggningen ökas på grund 
av säkerhetskrav för nätstationen. 
 
Vattenfall framför att all eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar 
utförs av Vattenfall men bekostas av exploatör. Alla kostnader för elanläggningar 
utöver Vattenfalls standardutförande bekostas av kravställare eller exploatör. 
 
I övrigt framför Vattenfall 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.  
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
E-området för en tillkommande nätstation vid Rissneleden, mellan bostäder och skola, har en yta 
på 8 x 8 meter i planen.  
Sopanläggning vid nätstation flyttas och avståndet mellan nätstation och bostadsbebyggelse föreslås 
vara 5 meter.   
I genomförandebeskrivningen anges att eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören. Behov 
av eventuella ytterligare avtal mellan ledningsägare och byggherre anges i 
genomförandebeskrivningen. 
Övriga synpunkter styrs inte av detaljplanen. 
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TeliaSonera Skanova Access AB 
TeliaSonera Skanova Acess AB har inga synpunkter på planförslaget. 
 
Svenska kraftnät 
1 Nuläge 
Svenska Kraftnät har av regeringen fått i uppdrag att, tillsammans med 
elnätsföretagen Vattenfall och Fortum, utreda en helt ny struktur för 
Stockholmsregionens elnät. Utredningen går under namnet Stockholms Ström och 
har resulterat i ett femtiotal stora och små projekt som när de genomförs leder till 
ett elnät som säkrar elförsörjningen i regionen för en lång tid framöver. Projekten 
innebär att drygt 20 kommuner kommer att beröras av nybyggnationer och 
ombyggnationer där en del befintliga luftledningar kommer att rivas och nya 
anläggningar kommer att byggas. För att förverkliga detta behöver flera delprojekt 
genomföras, för mer information se http://www.stockholmsstrom.net/vad-hander-
i-din-kommun/. 
 
2 Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy 
Svenska Kraftnät följer de försiktighetsprinciper som strålsäkerhetsmyndigheten 
tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket och 
Socialstyrelsen, rekommenderar. 
Svenska Kraftnäts tillämpning av ovan nämnda myndigheters rekommendationer 
har resulterat i en policy för magnetfältsnivåer. Vid all nyprojektering av 220 kV- 
och 400 kV- växelströmsledningar i det svenska stamnätet tillämpar Svenska 
Kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att vi utgår från 0,4 mikrotesla som 
högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas varaktigt. I samband 
med att tillstånd förnyas för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta åtgärder for att 
minska magnetfälten eller erbjuder oss att köpa fastigheter som står så nära 
ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 mikrotesla. 
 
Mer information om Svenska Kraftnät och magnetfält finns på vår hemsida, 
rww .svksc. 
 
3 slutsats 
Svenska Kraftnät vill påminna om att byggnationer i närheten av 
transformatorstationer och ledningsstråk kan medföra svårigheter vid eventuella 
framtida förändringar i stamnätet. 
 
Svenska Kraftnät önskar ta del av framtida bygglov/detaljplaner som rör det 
aktuella planområdet samt att kommunen tar motsvarande hänsyn vid planering av 
ny bebyggelse invid befintliga stamnätsledningar som Svenska Kraftnät gör vid 
byggnation av nya ledningar. För att säkert innehålla vår magnetfältspolicy ska ny 
bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 80 meter från en 220 kV-
ledning. Detta avstånd är baserat på maximerat årsmedelströmvärde och är att anse 
som en rekommendation till beslutande myndighet. För avstånd utifrån en lednings 
faktiska årsmedelströmvärde krävs en magnetfältsberäkning. Svenska Kraftnät utför 
beräkningar för sina egna ledningar utifrån magnetfälts policyn, det vill säga 0,4 
mikrotesla. Vid förnyelse av koncessioner för befintliga kraftledningar kommer 

http://www.stockholmsstrom.net/vad-hander-i-din-kommun/
http://www.stockholmsstrom.net/vad-hander-i-din-kommun/
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Svenska Kraftnät att överväga åtgärder som minskar exponeringen för magnetfält. 
Åtgärder ska genomföras där människor varaktigt exponeras för magnetfält som 
avviker väsentligt från det normala. En förutsättning är att kostnaderna och 
konsekvenserna i övrigt är rimliga. 
 
Ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras avståndet mellan kraftledningar och olika 
verksamheter i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med ändring 
ELSÄK-FS 2010:1. Svenska Kraftnät önskar att kommunen tar hänsyn till vår 
magnetfältspolicy och inte planerar för verksamheter där människor varaktigt vistas 
närmare än det schablonavstånd som vi har angivit. Avståndet är en 
rekommendation till beslutande myndighet, för att kunna säkerställa att 
magnetfältsnivån ryms inom den magnetfältspolicy vi tillämpar. 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Synpunkter noteras och beaktas i vidare planarbete.  
 
Dhr Sundbybergsavdelningen 
Dhr Sundbybergsavdelningen tycker att det är en stor glädje att kommunen äntligen 
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, i detaljplaner, men detta finns inte 
med i denna detaljplan.  
 
Dhr Sundbybergsavdelningen läser att flerbostadshusen är byggnader i två plan 
samt loft med pulpettak. Lägenheter med entré på plan två nås via utvändiga 
trappor på gavlarna och svalgångar. 
 
Detta innebär att personer med rörelsenedsättningar inte kan bo där eller heller 
kunna besöka de som bor där. Det är inte bra tänkt alls, stämmer inte med vad 
staden vill, att ha en stad för alla.  
 
I planområdets östra del avsätts mark för skoländamål. Skolbyggnad får uppföras i 
två våningar. Blir det så måste det finnas hiss i förskolan, för barn som vistas där 
som har ett rörelsehinder, eller personal som arbetar eller föräldrar som kommer till 
förskolan som har rörelsehinder. 
 
En stad för tillgänglighet och användbarhet. 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Tillgänglighet till bostäder hanteras i bygglovskedet och styrs inte i detaljplanen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen framställer förslag till yttrande utifrån kultur- och 
fritidsnämndens verksamhets- och ansvarsområden. Förvaltningen vill med 
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anledning av förslaget till detaljplan för del av fastigheten Sundbyberg 2:26, 
Lingonskogen, särskilt anföra följande: 
 
Det är mycket positivt att det i planförslaget tydligt anges att planområdet är 
värdefullt som rekreationsområde i och med att det ligger i anslutning till 
parkstråket Rissne ängar och att syftet med planförslaget är att bevara 
rekreationsvärden och allmänhetens tillgänglighet trots att området ianspråktas för 
bostäder. Det är därför utmärkt att den nuvarande markanvändningen som 
grönområde med ytor för lek och rekreation bekräftas i planområdets södra del. De 
strikta bestämmelser och avgränsningar som föreslås gälla vad avser byggnadernas 
utformning är ur detta perspektiv också bra. Förvaltningen delar helt bedömningen 
att förslag i detaljplanen för den allmänna natur- och parkmarkens utformning är 
avgörande för om området kommer att fortsätta att upplevas som offentligt. Här 
vill förvaltningen framhålla det föreslagna stråket/gångvägen mellan Rissne ängar 
till Rissneleden som ett utmärkt exempel.  
 
Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningen att förslaget att mellan den 
föreslagna bostadsbebyggelsen och Rissne ängar bevara trädbevuxen naturmark och 
skogens avgränsning kring det öppna landskapsrummet är av avsevärd vikt. För att 
säkerställa denna trädridå bör bestämmelsen om marklov för fällning av träd 
utsträckas även till detta område. 
 
Det är likaledes utmärkt att planförslagets utformning har anpassats för att spara 
värdefull natur och uppvuxna träd inom planområdet. Förvaltningen vill framhålla 
att det är särskilt viktigt att träd sparas i markområdet där förskola föreslås 
uppföras. I det fortsatta planarbetet bör särskild omsorg ägnas åt hur detta område 
skuggas från solljus under dagen. Platser måste skapas som ger skugga och skyddar 
mot UV-strålning. Sådan strålning kan innebära en hälsorisk och kan leda till 
hudcancer, som är den vanligaste cancerformen i Sverige. Barn är känsligare för 
UV-strålning än vuxna.  
 
Förvaltningen vill uppmärksamma möjligheten att den planerade förskolans lekplats 
kan öppnas för användning av allmänheten vid de tider då förskolans verksamhet ej 
äger rum, det vill säga kvällar och helger. 
 
Det är positivt att Rissneleden föreslås omvandlas från trafikled till stadsgata och att 
den då får gång- och cykelvägar liksom att åtgärder för hastighetsdämpning föreslås. 
I det fortsatta planarbetet bör också förslag till utformning av säkra 
skolvägar/avlämningsplats för förskola närmare anges. 
 
Det är förvaltningens uppfattning att allmänhetens tillgång till hundrastgård i 
anslutning till Rissne ängar ska säkras. Den hundrastgård som nu finns inom 
planområdet bör därför omlokaliseras innan byggnation inom området påbörjas.  
I övrigt har kultur- och fritidsförvaltningen inget att anföra i detta skede av 
planprocessen. 
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Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Inför utställningen av detaljplanen har förskoletomten undantagits. I föreslagen planering tas 
hänsyn till befintlig vegetation och grönområde. Markanvändningen regleras så att befintlig 
vegetation i så stor utsträckning som möjligt bevaras inom allmän mark; PARK resp. NATUR.  
Övriga synpunkter styrs inte av detaljplanen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen – Förskola 
Förvaltningen föreslår att förskolenämnden är positiv till en förskola i området.  
 
Förskolenämnden 
Förskolenämnden är positiv till en förskola i området. Viktigt är att tomten står i 
proportion till byggnaden utifrån den kapacitet som förutses i området. 
Förvaltningen förutsätter också att det utreds noga så att lokalkostnaderna inte ökar i 
förhållande till våra övriga lokaler i kommunen.  
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Inför utställningen av detaljplanen har förskoletomten undantagits. 
 
Barn- och utbildningsnämnden -Grundskola/Gymnasium 
Ingen erinran mot planförslaget. 
 
Grundskole- och gymnasienämnden 
Grundskole- och gymnasienämnden har inte någon erinran mot planförslaget. 
 
Individ- och omsorgsförvaltningen 
Individ- och omsorgsförvaltningen kommer inte med något yttrande i detta ärende. 
Vi har gått igenom handlingarna och finner inte något att tillägga. 
 
Sakägare 
 
Sakägare 1 (KH & PE)  
Det skulle vara väldigt sorgligt och ett oåterkalleligt ingrepp i naturen om 
detaljplanen Lingonskogen genomförs. Den bostadsnära otroligt fina naturen i 
detaljplaneområdet hyser ett mycket rikt djurliv där förskoleklasser, skolklasser, 
barnfamiljer, hundägare och andra naturintresserade spenderar mycket tid. 
Naturtypen är inte tillrättalagd såsom parkerna och grönytorna utan så ursprunglig 
som naturen kan vara. Det är ett värde i sig. Rissnes värde blir urholkat. Bostäderna 
som planeras kommer att förläggas i ett norrläge, skuggigt och bullerutsatt. Hur 
säkrar kommunen att grönområden tidigare avsatta för rekreation inte successivt äts 
upp då staden ska förtätas? 
 
Ett område som enligt oss borde exploateras är ängen mittemot Ekbacken vid 
Järnvägsgatan. Ängen är sparsamt använd och ligger i ett redan exploaterat område. 
Kommunen hänvisar till markföroreningar och marken kan därför varken ta emot 
snö från snöröjningen eller bebyggas. Med tanke på dagens fastighetspriser torde 
marken utan vidare kunna saneras och bebyggas med bostäder (alternativ skola). 
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Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
I kommunens Översiktsplan Vision 2020 (ÖP) tas ett översiktligt grepp om kommunens 
långsiktiga planering.  Aktuell detaljplan följer ÖP och fördjupningen av översiktsplanens 
intentioner.  Bostadsbristen ställer krav på kommunerna att tillhandahålla en möjlighet att uppföra 
fler bostäder vilket är ett allmänt intresse. Intentionen med föreslagen planering är att bidra till att 
tillgodose detta behov och samtidigt göra ett så litet ingrepp i naturen som möjligt.  
Mindre bostadsprojekt så som aktuell detaljplan är tänkta att fungera som ett komplement till 
större stadsbyggnadsprojekt så som Stora Ursvik. Kommunens intention är att tillgodose olika 
typer av boende i kommunen. Aktuell plan följer den fördjupade översiktsplanens intentioner 
angående ytor avsatta för grönområden och rekreation. I den fördjupade översiktsplanen markeras 
marken närmast Rissneleden som förändringsområde medan de sydligare delarna markeras som 
grönområde. I beskrivningen av området anges att bebyggelsen bör ske längs Rissneleden och att 
marknära boende kan prövas längs vägen för att på ett bättre sätt harmoniera med grönområdet.  
 
Efter samrådet har planförslaget justerats så att parhusen och lokalgatan utgår för att minska 
intrånget i naturmarken. I föreslagen planering tas hänsyn till befintlig vegetation och grönområde. 
Markanvändningen regleras så att befintlig vegetation i så stor utsträckning som möjligt bevaras. 
Föreslagen bebyggelse ska försiktigt placeras i terrängen för att undvika omfattande markarbeten 
och privat tomtmark kommer att regleras för att undvika att omgivningen privatiseras. 
Exploatören avser att sätta odlingslådor i tomtmarkens södra del närmast naturmarken. 
Odlingslådorna kommer att utgöra en tydlig gräns mellan privat och allmän mark och bidra till 
att naturmarken inte privatiseras. 
 
Området med ängen mittemot Ekbacken vid Järnvägsgatan hanteras inte i denna plan. 
 
Sakägare 2 (GH)  
Jag anser att förslaget om bebyggelse är för stort ingrepp i naturen. Det behövs inte 
fler marknära boenden då det redan finns i hela Rissne. 
Bygg gärna utmed Rissneleden och helst höga hus men bygg inte i skogen mot 
ängarna. Med tanke på att så många ungdomar tvingas bo kvar hemma borde det 
även byggas hyresrätter. 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Efter samrådet har planförslaget justerats så att parhusen och lokalgatan utgår för att minska 
intrånget i naturmarken.  
 
Sakägare 3 (SM) 
Lingonskogen är idag en oas i Rissne och tillhör idag Rissne ängar eftersom det 
angränsar och bildar en grön ridå mot Rissneleden och bebyggelsen nedanför 
Rissneleden. Skogen är gammal med stora tallar och granar. Det är en ”skog” med 
allt som innehåll som liljekonvaljer, hackspett stor och liten, fåglar i stora mängder 
och stigar som ringlar sig i skogen. 
 
Lingonskogen är idag en viktig inramning till Rissne ängar och ”plaskis”. Det är 
svårt att separera just Lingonskogen från Rissne ängar och plaskis området och hela 
Rissne för att Lingonskogen är en del av helheten som utgör Rissne. Jag frågar mig 
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vad det är som gör Rissne attraktivt i dagsläget? Jo dess lummiga grönska och dess 
naturnära miljö där barnen kan springa fritt och där lek kan utföras i både parker 
och plaskdamm.  
 
Lingonskogen har en stor mängd stora gamla träd som skulle fällas för hus om 
planen går igenom och antas. Solförhållandena i Lingonskogen är inte gynnsamma. 
Solen rör sig på ett sätt som gör att husen vid Rissneleden inte skulle träffas av 
dagssol speciellt mycket eftersom man just planerar att spara så mycket man kan av 
skogen kommer den att ge skugga. Kommer människor ta saken i egna händer och 
fälla träd? Risken är väl inte så stor att de blir straffade för det. Men för träden är det 
döden och för oss som vill ha träden kvar en oerhörd sorg. Eller kommer de 
boende i området så småningom kräva att träden tas ner p.ga att dom får för lite sol.  
 
Jag bor på Odalvägen 23 och har min balkong mot Lingonskogen. Jag skulle beröras 
direkt av trädfällning och skövling av marken vilket det blir även om man försöker 
spara så mycket som möjligt. Jag älskar min skog och vill absolut ha den kvar.  
 
Jag kan förstå att man vill förändra Rissneleden och bygga ihop den med 
Hallonbergen och göra en Lokalgata av Rissneleden, det tycker jag låter trevligt och 
bra. Bara man inte gör den för smal och utan trottoarer som det ser ut lite längre 
bort på Rissneleden ovanför Statoil. Att bygga utefter Rissneleden är en sak och det 
skulle kunna bli mycket bra men att lämna den planerade Lokalgatan in i 
Lingonskogen därhän och låta skogen vara samt att inte bygga skolan(dagiset), 
parhusen och radhusen som planeras utefter Lokalgatan. Då skulle vi få en 
uppsnyggning av Rissneleden och ändå bevara charmen och grönskan i Rissne, 
Lingonskogen och Rissneängar. 
 
Solförhållandena och ljudnivåerna från sl:s spårdepå är ju viktiga här men Lokalgatan 
in i Lingonskogen skulle inte sänka bullernivån, men dels hjälpa till vid 
solförhållandena eftersom att man då fäller skogen. Att försöka använda marken på 
andra sidan Rissneleden högre upp närmare Hallonbergen och bygga där istället, 
skapa ett bullerskydd och bygga husen där på pålar. (Kan man bygga husen i 
Slalombacken på den sluttningen så borde den sluttningen på andra sidan 
Rissneleden inte vara något problem.) Där är det bullernivån som är allvarlig och ett 
problem förstod vi från samrådsmötet. Att bygga husen högre är också ett sätt för att 
få ekonomi i byggandet och på så sätt ändå kunna genomföra bygget om man nu 
absolut vill bygga i området. Om nu dessutom Sundbyberg ska bygga 
tvärbanespårdepå som vi även förstod på mötet så verkar det inte så klokt 
överhuvudtaget att utföra det planerade bygget överhuvudtaget. 
 
En annan synpunkt på Rissneområdet och dess bebyggelse är ju att det måste ändå 
vara viktigt att de hus som byggs smälter in i den gamla bebyggelsen i Rissne. Det 
bygget som Lavettvägen och Pjäsbacken har nedanför sig är ju mycket tragiskt sett ur 
perspektivet att det ingår i Rissnes bostadsområde. Som stadsarkitekt förstår jag inte 
att man har godkänt det bygget i dess utformning. Det finns ju inget som smälter 
ihop med den gamla bebyggelsen där alls. Det är ett stelt, trist grått område utan 
karaktär och livfullhet. Tråkigt. Jag blir oerhört orolig över hur de planerade husen i 
Lingonskogen skall komma att se ut efter att ha tittat närmare på nybygget 
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Pjäsbacken, Lavettvägen. Jag hörde att i flerfamiljshusen utefter Rissneleden så skulle 
ingången vara på gaveln precis som de hus som har uppförts Pjäsbacken, 
Lavettvägen. Så jag hoppas innerligt att OM planen och bygget går igenom att man 
omformar karaktären på husen så de blir mer överrensstämmande med bebyggelsen 
på Odalvägen.  
 
En stor fråga är ju OM dessa hus skulle sälja? På Lavettvägen/Pjäsbacken står ju 
bygget stilla för att man inte har sålt tillräckligt, är det då idé att bygga utefter 
Rissneleden i detta läge. Eller är det så att husen inte är omtyckta i dess utformning 
och arkitektur som gör att de inte säljer? 
Detta är ju av vikt för hela Rissnes bostadsområde. 
 
Sammanfattningsvis anser jag: 

• Bevara skogen som den är, bygg inte alls. 
• Bevara Rissnes charm och grönska. 
• Om man absolut vill bygga, bygg efter Rissneleden både på höjd och på båda 

sidor om så behövs för att få ekonomi i bygget. 
• Bygg inte den Lokalgata som är föreslagen, den som går igenom skogen, 

bygg inte den gatan med dess hus, radhus samt parhusen. 
• Bygg inte ”dagiset” för att bevara området så intakt som det går. 
• Bygg endast hus som kan sammansmälta med övrig bebyggelse på Odalvägen 

så husen harmonierar. 
 
P.S. Noterat kan även vara att förvaltaren satte upp samrådsplanen på anslagstavlan i 
trapphuset Odalsvägen 23. Vi fick tre dagar på oss att reagera. DS.  
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Efter samrådet har planförslaget justerats så att parhusen och lokalgatan utgår för att minska 
intrånget i naturmarken.  
Eventuellt behov av vidare studier vad det gäller buller, sol/skuggförhållanden och visualisering av 
bebyggelsen utreds i i bygglovskedet.  
Principsektion för huvudgata innehåller gång-och cykelväg om 4 meter. 
Exploatören föreslår att trappuppgången till flerbostadshusen sker på gaveln för övre plan. 
Entréerna till varje lägenhet föreslås ske på långsidan. Exakt utformning regleras i bygglovskedet.   
Se även kommunen svar till sakägare 1.  
Övriga synpunkter styrs inte av detaljplanen.  
 
 
Sakägare 4 (LS & LS) 
Undertecknade har varit grannar till Rissne ängar ända sedan 1986 då vi flyttade in på 
Odalvägen 18. Sedan 1990 har vi även en lott i koloniområdet på andra sidan ängen. 
Den 28 maj deltog vi i samrådsmöte om Lingonskogen och vill lämna våra 
synpunkter. 
 
För oss är Lingonskogen med plaskdammen och lekplatsen den viktigaste 
inramningen av Rissne ängar, vacker omväxlande, oersättlig.  
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Området nyttjas och uppskattas av många, det är idag allas egendom. Att bygga 
bostäder i Lingonskogen innebär i praktiken att privatisera området, ytterligare 
krympa det gröna stråk som gjort Rissne så attraktivt. Rissne ängar har ju redan 
lämnat plats åt garaget vid centrum, tillfälliga baracker nedanför Skvadronen som 
blivit permanenta bostadsrätter, snötipp. Planer finns på att bygga skolpaviljonger på 
ängarna. Snart är det bara en liten plätt kvar av ängarna. Samtidigt ökar antalet 
människor som vill kunna nyttja den.  
 
Under samrådsmötet blev vi försäkrade om att man tänker gå varsamt fram, inte som 
vid avverkningen och sprängningen för Hornbach. Det blir ändå stora ingrepp i 
naturen om man väljer att gå vidare med byggplanerna. Hela området med undantag 
för sydanslutningen har ogynnsamma ljusförhållanden, många träd kommer att fällas 
för att kompensera det.  
 
Vi uppskattar att planbeskrivningen genomsyras av tanken att byggandet av bostäder 
i Lingenskogen inte får privatisera området. Vi ser det dock som en orealistisk tanke. 
De som är intresserade av att köpa bostäder i Lingonskogen kommer att uppfatta 
området som sitt. Skymmer träden solen, tar de med tiden saken i egna händer. 
Området är för litet för att rymma både privat yta och allmänning. Det största 
ingreppet i området är bebyggelsen längs Lokalgatan, särskilt på sydsluttningen. 
Snälla slopa det! 
 
En stor del av den planerade bebyggelsen längs stadsgatan kommer att skymmas av 
berg/kulle, särskilt husen på den nuvarande parkeringen. Bullret från SL-depån 
överskrider Naturvårdsverkets riktvärden redan nu. Det lär inte minska när även 
tvärbanan ska ingå i depån. Vi har personliga erfarenheter av nattligt trafikbuller från 
trafiken vid övergångsstället vid Tuletorget. Det är inget att rekommendera! Vi gissar 
att depån är värre. Att behöva uppföra ett bullerplank norr om 
Rissneleden/Stadsgatan mot depån innebär ett synnerligen förfulande ingrepp i 
naturen. Det är många problem att lösa och nya dyker upp efter trädavverkning. 
Varför bygga där det inte är lämpligt att göra det? Slopa det! 
 
Vad som också oroar oss är beskrivningen av de föreslagna bostäder med ord som: 
enkla linjer, enkla former. Det påminner om den nya bebyggelsen på Lavettvägen, 
där fula parkeringshus dominerar och bostadslängor liknar enkla lådor, helt utan 
finess. Varken former eller färgsättning stämmer överens med Lavettvägen i övrigt. 
Denna nya bebyggelse förfular Rissne! Låt inte förfulningen drabba Lingonskogen! 
 
I fördjupningen av översiktsplanen för området nämns inget om skola/förskola. 
Ändå avsätts i detaljplanen mark för skoländamål i planområdets östra del! Det 
menar vi är ett grovt och oacceptabelt avsteg från fördjupningen av översiktsplanen! 
Tänk, en förskola med sex avdelningar skulle då bli granne med skolpaviljongerna! 
Tillsammans skulle de fylla Rissne ängar, inte mycket kvar till allmänheten. Trafiken 
till och från förskolan skulle dessutom belasta stadsgatan hårt. Risken finns även att 
koloniområdet kommer kläm.  
 
Embryot till stadsgatan öster om norra infarten till Rissne centrum vittnar om att den 
blir trång med husen för nära körbanan vilket kräver bullerskydd mot trafiken. Vi 
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som bor i Rissne upplever inte Rissneleden som en trafikled i ingemansland! Vi håller 
inte heller med om att stadsgatan behövs för att skapa en länk mellan stadsdelarna. 
Länken finns ju. Denna motivering ser vi som en ren efterkonstruktion som ska 
rättfärdiga byggplanerna. 
 
Översiktsplanen har rätt, vi måste värna om vår grönska, den försvinner ju på många 
håll både i tättbebyggda Sundbyberg och i grannkommunerna. Därför säger vi nej till 
byggplanerna i Lingonskogen! 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Kommunen har i ÖP tagit fram riktlinjer för kommande planering av Sundbyberg. Detaljplanens 
intentioner överensstämmer med översiktplanen. Gällande buller och visualisering anser kommunen 
att de utredningar som gjort i planarbetet är fullgoda för detta skede. Vidare kan detta utredas i 
kommande bygglovskede.  
 
Efter samrådet har planförslaget justerats så att parhusen och lokalgatan utgår för att minska 
intrånget i naturmarken.  
 
Kommunen har inte som avsikt att utöka skolpaviljongarna så att koloniområdet skulle komma i 
kläm.  
 
Övriga synpunkter styrs inte av detaljplanen.  
 
Sakägare 5 (KA) 
Jag har tagit del av detaljplanen och emotsätter mig byggnationen ”inne” i skogen 
med tillhörande innergata.  
Jag anser att den orörda naturskog i anslutning till ängen är värdefull att bevaras för 
allas välbefinnande.  
Om det byggs fler lägenheter kommer det att bli ytterligare ”tryck” på området kring 
Rissne ängar, ett område som används flitigt och uppslattas av boende i 
kringliggande områden. 
Att ”förbättra” Rissne genom att bygga bort dom uppskattade och skogs och 
grönområdena tycker jag är helt fel! 
Jag tror att även om det byggs bostäder efter Rissneleden kommer även de 
nyinflyttande uppskatta det underbara gröna skogs och ängsområde precis som vi 
som har bott i Rissne sedan det byggdes! 
Rissne är ett unikt område, en otrolig förmån att ha en liten skog så nära och en 
underbar äng! 
I skogen finns, rådjur, harar, ekorrar, hackspett och igelkott, vill gärna att vi även i 
framtiden kan samsas om utrymmet. Med den planerade innergatan med tillhörande 
hus kommer skogen och ängens ”orörda” känsla att helt försvinna. 
 
Stadsbyggnad- och miljöförvaltningens svar: 
Efter samrådet har planförslaget justerats så att parhusen och lokalgatan utgår för att minska 
intrånget i naturmarken. Se även kommunens svar till sakägare 1.  
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Övriga 
 
Medborgare 1 (NA)  
Varför detta behov att bygga överallt, tränga in så mycket folk som möjligt på en så 
liten yta som möjligt. Varför förstöra den skog som skyddar ängarna och boende på 
Odalvägen från vägbullret, har Sundbybergs kommun satt upp som ett mål att 
förstöra bilden av vad Sundbyberg är och snart varit, för att vadå bli en så folktät 
kommun som möjligt.  Är det girighet? (refererar till detaljplanens bakgrund). 
Jag bor med min familj på Lavettvägen där Folkhem har byggt sina ”billiga” 
familjehus, hur kan ni tro att en familj i Sundbyberg har råd med ett radhus (snarare 
en värdelös låda) för mellan 2,5-5miljoner???? Det är inte rimliga priser för de som 
bor i Sundbyberg idag, det är rimliga priser för de personer med välbetalda jobb som 
ni vill locka hit till Sundbyberg istället för att förbättra och underlätta för de som 
redan bor i Sundbyberg. 
 
Stadsbyggnad- och miljöförvaltningens svar: 
I kommunens Översiktsplan Vision 2020 (ÖP) tas ett översiktligt grepp om kommunens 
långsiktiga planering. Aktuell detaljplan följer ÖP och fördjupningen av översiktsplanens 
intentioner. Bostadsbristen ställer krav på kommunerna att tillhandahålla en möjlighet att uppföra 
fler bostäder vilket är ett allmänt intresse. Intentionen med föreslagen planering är att bidra till att 
tillgodose detta behov och samtidigt göra ett så litet ingrepp i naturen som möjligt.  
Mindre bostadsprojekt så som aktuell detaljplan är tänkt att fungera som ett komplement till 
större stadsbyggnadsprojekt så som Stora Ursvik. Kommunens intention är att tillgodose olika 
typer av boende i kommunen. Aktuell plan följer den fördjupade översiktsplanens intentioner 
angående ytor avsatta för grönområden och rekreation.  
 
I den fördjupade översiktsplanen markeras marken närmast Rissneleden som förändringsområde 
medan de sydligare delarna markeras som grönområde. I beskrivningen av området anges att 
bebyggelsen i huvudsak bör ske längs Rissneleden och att marknära boende kan prövas söder om 
vägen för att på ett bättre sätt harmoniera med grönområdet.  
 
Efter samrådet har planförslaget justerats så att parhusen och lokalgatan utgår för att minska 
intrånget i naturmarken. I föreslagen planering tas hänsyn till befintlig vegetation och grönområde. 
Markanvändningen regleras så att befintlig vegetation i så stor utsträckning som möjligt bevaras. 
Föreslagen bebyggelse ska försiktigt placeras i terrängen för att undvika omfattande markarbeten 
och privat tomtmark kommer att regleras för att undvika att omgivningen privatiseras. 
Exploatören avser att sätta odlingslådor i tomtmarkens södra del närmast naturmarken. 
Odlingslådorna kommer att utgöra en tydlig gräns mellan privat och allmän mark och bidra till 
att naturmarken inte privatiseras. 
 
Detaljplanen påverkar inte priset på de planerade bostäderna och styr inte upplåtelseformer. 
 
Medborgare 2  (TM) 
Sundbybergs stad ska erbjuda både hyreslägenheter och bostadsrätt. I dagsläget byggs 
det nästan uteslutande bostadsrätt med undantag Förvaltarens cirka 270 lägenheter i 
Ursvik. Om bostäder ska byggas i Rissne är det viktigt att staden följer principbeslut 
om att cirka 25 procent av allt nybyggt är hyresrätter. På grund av ombildningar, 
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bland annat i Rissne, har antal hyresrätter i Sundbyberg minskat kraftigt. Bara mellan 
2008 och 2010 har 1200 av Förvaltaren lägenheter, det vill säga 14 procent av 
hyreslägenheter ombildats. Minst 25 procent av Lingonskogens nya bostäder ska vara 
hyresrätter så att Sundbyberg också i fortsättningen kan erbjuda bostäder som passar 
till olika livssituationer.  
  
Jag önskar mig återkoppling i ärendet. Kan ni vänligen skicka en kopia på beslutet 
där det står att ett visst antal av nybygge ska vara hyresrätter? 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Detaljplanen styr inte upplåtelseform. 
För återkoppling om ärendet hänvisar kommunen till bevakning av kommunens hemsida och 
Sundbybergs lokaltidning.  
 
Medborgare 3 (NA) 
Efter att ha deltagit på samrådsmöte kring planerna på bostäder i Lingonskogen vill 
jag framhäva följande punkter. 
 
-Det är positivt att man tänker göra om Rissneleden till en stadsgata och välgörande 
att man bygger bostäder utefter den här gatan, som idag känns som en ganska ödslig 
skogsväg där bilarna kör i alldeles för höga hastigheter.  
 
-Man borde däremot exploatera längs vägen i mycket större utsträckning, och mindre 
in mot skogen. Bygg hellre flerbostadshus i 3-6 våningar och mycket färre (eller 
inga)radhus. Man får ljusare bostäder och det blir tydligare vad som är stad och vad 
som är park och natur. Passa på att bygga mer stadsmässig bebyggelse när 
Rissneleden ändå blir stadsgata. Man kan förbereda för att i framtiden ha en 
Rissnegata som kantas av bebyggelse på båda sidor, och länkar ihop Rissne med 
Hallonbergen. Den nordvästra spetsen av området, vid befintlig parkering, kan 
bebyggas mycket mer och längre in från vägen.  
 
-Lokalgatan går väldigt nära Rissneängar, och skulle i såna fall synas genom den glesa 
skogen, vilket kommer upplevas som inkräktande från parken. Rissneleden räcker 
som angöring till ny bebyggelse. Det är ett väldigt stort ingrepp att asfaltera en så 
lång bit väg in i skogen för endast åtta familjer. Behåll i såna fall hellre den andra 
vägdragningen in i skogen från programskedet, den väg som gick längre norrut på 
området. 
 
-Promenadstråket längs med Rissneängarna upplever varken jag eller många andra 
jag pratat med som en otrygg väg. Jag promenerar hem den vägen både till vardags, 
helger och även sena nätter. Jag känner mig aldrig otrygg när jag promenerar här och 
skulle inte känna mig tryggare av några enstaka radhus i skogen. Stråket är väl belyst 
och man har bra uppsikt både ut över ängarna och in i skogen.  
 
-Lägg stor vikt vid arkitektonisk utformning av bebyggelsen! Låt det inte bli en 
”copy-paste” arkitektur av klonade enheter som radhusen i nya Ursvik. Jobba gärna 
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med olika våningsantal (jämför med Odalsvägens bebyggelse mot Rissne ängar). Jag 
vill se variation i volymfördelningen, men ändå ett sammanhållet helhetsintryck. 
 
Sammanfattning 
-Förskjut exploateringen norrut mot vägen och bort från ängarna 
-Bygg stadsmässigt och högre mot Rissneleden. 
- Marknära boende är möjligt även i flerbostadshus genom uteplatser i 
bottenvåningarna. 
-Rissne ängar är en säker plats som inte behöver göras tryggare genom bebyggelse. 
-Bygg inte en Lokalgata så nära Rissne ängar. Värna om det skogsrum som omsluter 
parken. 
-Lägg mycket omsorg på arkitektonisk utformning och variation i bebyggelsen. 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Grönområdet kan upplevas otryggt kvälls- och nattetid, då det är dåligt belyst och har få 
smitvägar.  
Exploatören har som avsikt att bebyggelsen ska få variation i form av kulörer och detaljer. 
Eventuellt behov av vidare studier med en visualisering av bebyggelsen utreds i kommande 
bygglovskede. 
  
Efter samrådet har planförslaget justerats så att parhusen och lokalgatan utgår för att minska 
intrånget i naturmarken. 
 
Medborgare 4 (KA) 
Jag anser att Sundbyberg bör ta ett större och långsiktigt ansvar för stadens framtida 
utformning. Inte enbart bostäder för ett just nu skriande bostadsbehov. Staden bör i 
samband med byggandet av bostäder också planera för förskolor, skolor, trafik, 
parkering, vårdcentraler, äldreboende, ytor och lokaler för lek och rekreation, platser 
för samvaro, bevarande av ”grönmiljö”. På grund av brist på planering placeras idag 
dagis och skolbaracker på parkmark. Äldreboende i närheten av hårt trafikerade 
gator. Spara ”naturfickor” för oss nu levande och de som kommer efter oss. Till följd 
av att hela Storstockholm bebyggs alltmer behöver också något göras för att lösa 
problemen med tippning av förorenade snömassor. Idag förorenas och förfulas både 
vatten och mark. Ju fler människor ju mer behov av snöröjning.  
 
Jag rör mig nästan dagligen i Duvboskogen och har sett hur slitaget och användandet 
av den ökat under loppet av de senaste 20 åren. Ett bevis att vi medborgare behöver 
våra små ”skogar”. Därför vädjar jag bygg inte Lingonskogen i blåbärsskogen. 
Begränsa byggandet till Rissneledens sträckning.  
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Alla kommuner ska ta fram en översiktplan, ÖP, som ger riktlinjer för långsiktig planeringe av 
kommunens mark- och vattenområden, tex förskolor, skolor, trafik, parkering, vårdcentraler, 
äldreboende, ytor och lokaler för lek och rekreation. Sundbybergs översiktplan är från 2013 och 
sträcker sig till 2020 men varje mandatperiod ska ÖP aktualitets prövas. I Sundbybergs kommun 
finns det också en fördjupad översiktplan, FÖP,  för en begränsad del av kommunen – Stora 
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Ursvik och för Rissne – Hallonbergen och Ör. De intentioner som finns i den aktuella detaljplanen 
stämmer väl överrens med kommunens riktlinjer i både ÖP och FÖP. 
 
Medborgare 5 (BE & GE) 
Vi reagerar kraftigt mot att bebyggelsen planeras i det i Rissne enda återstående 
området med vacker och värdefull natur, bestående av bland annat månghundraåriga 
ekar. Samtidigt skall den mysiga gatan mellan kolonien och Rissne torg ersättas av en 
stadsgata. Dessutom blir ängarna överutnyttjade om skolbaracker, skolgård, 
hundgård blir aktuella och till detta biltrafik, vilket gör det omöjligt för barn att vistas 
där. Barngrupper och boende i redan befintliga bostäder måste kunna fortsätta njuta 
av ängarna och naturområdet. Det torde vara bekant att träden renar luften, är skydd 
för fåglar och andra djur och är lugnande på stadsmänniskor, men det kan ju inte 
verka lugnande att stadstrafik och bebyggelse skall få förstöra ett viktigt naturområde. 
Vi ber er tänka före och inte efter detta stora ingrepp i ett vackert, viktigt och behövt 
område. 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Se kommunens tidigare svar till sakägare 1 gällande  kommunens långsikta planering. Efter 
samrådet har planförslaget justerats så att parhusen och lokalgatan utgår för att minska intrånget i 
naturmarken. 
 
Omvandlingen till stadsgata är för att skapa en trafiksäker och attraktiv lösning för boende och 
besökare i Sundbyberg.  
 
Medborgare 6 (NH +5 namnunderskrifter) 
Vi behöver verkligen få behålla denna vackra skog som den är i sin helhet, då detta 
behövs för vår rekreation, livsglädje och för syrets skull, vilket påverkar alla som 
vistas där omkring vid olika tillfällen! Även djuren blir påverkade. 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Efter samrådet har planförslaget justerats så att parhusen och lokalgatan utgår för att minska 
intrånget i naturmarken. 
 
Medborgare 7 (EL) 
Ni har på Er karta över detta område märkt ut en plats som förskoletomt. Del av 
detta område finns idag en hundrastgård.  
 
Jag Ethel Lidgren, Ann-Charlott Lidgren och Bo Carell samtalade med förvaltaren 
”Martin Colde” är 2000 om att erhålla en plats där hundägare med sina hundar 
kunde låta hundarna vara lösa/fria. Detta för att minska antalet lösspringande hundar 
på Rissneäng med omgivningen. Detta har denna rastgård verkligen lyckats med. 
Denna plats används flitigt av hundägare och det skulle bli en verklig förlust om 
denna försvann och återigen lösa hundar på Rissneäng. Det är även tryggare för 
personer som är hundrädda eller helt enkelt inte tycker om hundar att det finns en 
plats där hundar kan vara utan att dessa känner sig hotade. Jag skulle vilja föreslå en 
plats om var en ny hundrastgård kan anläggas. Det finns en skogsdunge 
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(framför/bakom) förskolan, Rissneäng, Koloniområdet samt Duvbo och det går en 
gångväg runt denna. Kan tänka mig en rastgård mellan Rissneleden och Groppen.  
Det viktigaste är att det finns ett högt stängsel runt rastgården helst på 110 cm. Det 
stängsel som nu finns på nuvarande rastgård är högt och fungerar mycket bra på små 
och medelstora hundar men inte för större hundar. Jag tror säkerligen att det 
kommer att flytta in hyresgäster i detta nya område som har hund/hundar. Hoppas 
att ni tar detta i beaktande vid er planering av området och att en ny rastgård finns 
innan den nuvarande tas bort. 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar: 
Inför utställningen av detaljplanen har förskoletomten undantagits. 
 
Medborgare 8 (RS) 
Har tagit del av förslaget, är starkt emot att det skall byggas i Rissneängens närhet. 
Låt ängarnas närliggande skogsområde förbli orörda, de behövs för oss som bor i 
området och de som passerar och vistas på ängarna. Låt åtminstone bli att bygga de 4 
parhusen och förskolan, och gör vägen till radhusen till en återvändsgränd. På detta 
sätt skulle skogen kännas mer tillgänglig för allmänheten. Hundrastgården fyller 
dessutom ett stort behov. Att Rissneleden blir en allé med cykel- och gångbana låter 
bra. Var lite försiktiga med Sundbybergs expansion, det kommer att finnas behov i 
framtiden, som vi kanske inte kan överblicka idag. Spara lite mark och sluta leta efter 
varje liten yta att bygga på. Jag är övertygad om att de flesta av oss som redan bor i 
Sundbyberg ej vill ha den utveckling som nu sker. 
 
Stadsbyggnad- och miljöförvaltningens svar: 
Efter samrådet har planförslaget justerats så att parhusen och lokalgatan utgår för att minska 
intrånget i naturmarken. Det är idag stor brist på bostäder i stockholmsregionen och denna plan är 
såväl i linje med kommunens riktlinjer som regionens behov och riktlinjer.  
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Ändringar som synpunkterna föranlett  
 
-Konsekvenserna i samband med ett förändrat klimat belyses i planen. 
 
-Bullerutredningen kompletteras med lägenhetslösningar som visar att avstegsfall kan klaras. 
 
-Konsekvenserna av en depå för Tvärspårvägen i anslutning till den befintliga tunnelbanedepån 
förtydligas i planhandlingarna.  
 
-Plankartans grundkarta kompletteras med uppgifter om upprättande och teckenförklaring.  
 
-Grundkartans läslighet förbättras.  
 
-v4 utgår på plankartans teckenförklaring.  
 
-Genomförandebeskrivningen kompletteras enligt Lantmäteriets synpunkt.  
 
-Avståndet mellan nätstationen och sopanläggningen ökas. 
 
-Planhandlingarna revideras avseende trygghet i området.  
 
- Lokalgatan och parhusens utgår för att spara natur.  
 
-Trafikanalysen kompletteras angående planens påverkan på framkomlighet för busstrafiken. 
 
 
Medverkande tjänstemän 
Planhandlingen har upprättats av tjänstemän på stadsledningskontorets 
planenhet i samråd med stadsmiljö- och serviceförvaltningen och 
plankonsulten från Tema. 
 
 
 
 
Eva Kåverud Gustav Björeman 
Planchef Planarkitekt 
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