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PLANBESKRIVNING 
GRANSKNINGSHANDLING 

 
 

Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av 
fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 

Planprocessen 
Detta är en granskningshandling. Under granskningsskedet hålls samråd med 
myndigheter, sakägare och andra som är berörda. Detaljplanen upprättas i enlighet 
med plan- och bygglagen (PBL) 2010:900, standardförfarande. 

 

Preliminär tidplan  
Plansamråd under november 2017 – januari 2018, granskning under augusti - 
september 2018 och antagande i kvartal 4 2018. 

Bakgrund och huvuddrag 
Kommunstyrelsen beslutade 9 november 2015, § 279, att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att påbörja planarbete för del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 
2:28 och att under planprocessen särskilt studera möjligheterna att korsa 
spårområdet planskilt samt att nyttja den nya takytan. 

Tvärbanan kommer med utbyggnaden av Kistagrenen och anslutning till Sickla att 
ha ett behov av fler uppställningsplatser för fordon. Behovet kommer i första hand 
att tillgodoses i Ulvsundadepån. Med ökat behov i takt med succesivt ökad 
trafikering på Tvärbanan fram mot år 2030, prövas möjligheten att uppföra en ny 
uppställningsplats och depå i Rissne.  

Spårvagnsdepån planeras att innehålla tre byggnader: Byggnad 1, en kall 
uppställningshall med teknik-, personal- och parkerings-utrymmen. Byggnad 2, en 
tvätt- och servicehall, och slutligen Byggnad 3, en varm uppställningshall som 
rymmer 28 fordon, verkstadsplatser, lager och personalutrymmen samt en allmänt 
tillgänglig bollplan på taket som nås från Rissneleden. 

Inom depåområdet för spårtrafik föreslås följande typer av markanvändning: 
- T1 – Trafikområde för spårtrafik, uppställningshall och kontor 
- E1 – Tekniska anläggningar, även spårtrafik 
- R – Idrottsändamål, bollplan 
- GATA1 – Lokaltrafik, även spårtrafik  
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken 
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i kapitel 
3, 4 och 5, MB.  

Syfte  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny spårvagnsdepå innehållande tre nya 
byggnader samt ett provspår. På en av byggnadernas tak prövas även möjligheten 
att anlägga en allmänt tillgänglig bollplan. 

Handlingar 
Detaljplanen består av denna planbeskrivning och plankarta med bestämmelser. Till 
underlag för denna plan finns: 

 Rapport Dagvattenutredning, Sweco, reviderad 8 juni 2018 
 PM Riskbedömning inkl. bilagor, Brandskyddslaget, reviderad 29 maj 2018 
 Rapport Vibrationsutredning, Tyréns 22 maj 2018 
 Rapport Buller och stomljud, Tyréns, reviderad 27 april 2018 
 PM Belysningskontaminering (Sweco, 2016-09-14) 
 Tvärbanan Kistagrenen Rissnedepån - Dagvattenutredning (Sweco, 2016-10-28) 
 Rissnedepån Magnetfältsbedömning (Sweco, 2016-09-24) 
 Buller och stomljud Rissnedepån (Tyréns, 2016-10-14) 
 PM åtgärder luftburet buller (Tyréns, 2016-12-21) 
 PM åtgärder stomljud (Tyréns, 2016-10-28) 
 Riskbedömning (Brandskyddslaget, 2016-10-28) 
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Planområdet 

Läge och areal  
Planområdet ligger i Rissne i Sundbybergs stad och utgöras av delar av fastigheterna 
Sundbyberg 2:25, 2:26 och 2:28.  

Ytan på den del av fastigheterna som ligger inom planområdet har följande area:  
 Sundbyberg 2:25 är cirka 12 300 kvm  
 Sundbyberg 2:26 är cirka 15 825 kvm 
 Sundbyberg 2:28 är cirka 500 kvm 

Planområdet omfattar totalt en yta på cirka 2,85 hektar. 

 
Detaljplaneområdets ungefärliga avgränsning i Rissne 

Markägoförhållanden  
Fastigheten Sundbyberg 2:25 ägs av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). 
Sundbyberg 2:26 ägs av Sundbybergs stad och fastigheten Sundbyberg 2:28 ägs av 
Vattenfall AB. 

Fastighetskarta. Del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, Sundbyberg 2:26 och Sundbyberg 2:28 
ligger inom planområdet 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
När detaljplaneuppdraget gavs poängterade Sundbybergs då gällande översiktsplan, 
antagen 2013, vikten av att tvärbanestråket genom Rissne och Hallonbergen-Ör 
realiseras så att Rissne centrum kan utvecklas till en knutpunkt för kollektivtrafiken.  

I den nu gällande översiktsplanen, antagen 2018, lyfts behovet av en spårvagnsdepå 
upp som en del i att skapa en hållbar stadsdel med ökat bostads- och serviceutbud.  

Planprogram för Norra Rissne 
Planområdet ingår i program för Norra Rissne. Planprogrammets förslag innebär att 
kopplingen mellan Rissne och Ursvik förbättras. I programförslaget rätas gatunätet 
ut och bildar en ny huvudgata som kopplar samman Rissne centrum med Ursviks 
torg utan riktningsförändringar. Ett mer kontinuerligt stadsrum skapas därigenom 
och Tvärbanan får bättre framkomlighet. Rissneleden kopplas ihop med 
Madenvägen i en signalreglerad fyrvägskorsning. Den delsträcka av Rissneleden som 
idag ligger mellan Kvarnvägen och Artillerivägen upptas i den nya huvudgatan som 
sedan övergår i den nuvarande Artillerivägen. Det upplevda avståndet mellan 
stadsdelarna minskar och området som idag delvis upplevs som ett trafiklandskap 
blir mer attraktivt. 

Planprogramområdet för Norra Rissne.  Detaljplaner i programområdets närhet 

Gällande detaljplaner  
Inom planområdet gäller detaljplanerna C211 och C304. Dessa planer kommer 
delvis att släckas ut av den nya detaljplanen för spårvägsdepån när den antas. 
Detaljplan C211 medger trafikområde för tunnelbana, transformatorstation, gata 
eller torg och park eller plantering. Detaljplan C304 medger bostads- och 
gatuändamål. 

Förstudie för Tvärbanan  
En förstudie för Tvärbanan togs fram år 2011. I denna föreslogs Tvärbanan gå i ett 
eget område om 8,8 meters bredd. Spåren var på flera sträckor förlagda vid sidan av 
vägar och genom naturområden med inslag av högbroar. Tvärbanan var i förstudien 
mer likt en järnväg snarare än spårväg. I mars 2014 godkände Stockholms läns 
landstings trafiknämnd en fördjupad förstudie för Tvärbanan. Sedan dess har arbete 
med utformningen av Tvärbanan pågått. Arbetet har succesivt styrts in på att 
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minska antalet brokonstruktioner, att leda spåren i gatumiljö och att minska ner det 
egna utrymmet för spårvägen för en trivsammare och bättre stadsmiljö.   

Behovsbedömning 
Kommunen ska, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, göra en bedömning om detaljplanens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 
Behovsbedömning för spårvägsdepån togs fram 2016-06-14.   

Den föreslagna markanvändningen inom planområdet bedöms inte medföra en 
sådan betydande miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning och upprättande av 
en miljökonsekvensbeskrivning (miljöbalkens 6 kap 11-12 §§) behöver göras. 
Miljöaspekter beaktas och utreds i planarbetet, vilket framgår av planbeskrivningen, 
se även rubriken Miljökonsekvenser i slutet av dokumentet.   

Planeringsförutsättningar 

Planer i området 
Detaljplan skelettplan västra Ursvik – Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och 
Kymlinge. 
Detaljplanen för Skelettplan västra Ursvik antogs av kommunfullmäktige 15 januari 
2018. Den nya tvärbanan till Kista kommer att gå genom Rissne och Ursvik. I 
Ursvik pågår samtidigt planering för cirka 4 800 bostäder där tvärbanans nya 
sträckning kommer att gå. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 
tvärbanans Kistagren genom norra Rissne och västra Ursvik samt att lägga fast 
gatustrukturen. Nästa skede i detaljplaneprocessen är antagande. 

Tvärbanans Kistagren genom Rissne. 
Detaljplanearbetet för tvärbanans Kistagren genom Sundbybergs stad pågår. 
Tvärbanan planeras dras genom Rissne och spåren integreras i befintliga gator. 
Stadsrummet görs om och får nya cykelbanor och trädplanteringar. Nästa skede i 
detaljplaneprocessen är antagande. Planområdet för Tvärbanan möter planområdet 
för Tvärbanedepån. 

Bostäder i Kvarteret Lingonskogen vid Rissneleden 
Söder om planområdet för Tvärbanedepån pågår ett detaljplanearbete gällandes 
bostäder tidigare var det aktuellt som radhus och nu är inriktningen istället 
flerbostadshus. Viktigt här är en ombyggnation av Rissneleden som tillsammans 
med den nya bebyggelsen bidrar till att vägen ska få karaktären av en stadsgata. 
Rissneleden byggs om inom planområdet där gångbana, cykelbana och 
kantstensparkering anläggs. Den södra delen har i detta skede betraktats som att 
vara ett grönområde med ytor för lek och rekreation. 

Tågdepå för tunnelbanan vid Madenvägen 
Norr om planområdet för Tvärbanedepån föreslås en utökning av tunnelbanedepån 
för att möjliggöra ny tvätt- och klottersaneringshall samt ett förbifartsspår för 
tunnelbanan. 
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Skelettplan i västra Ursvik norra Rissne och Kymlinge        Detaljplan Tvärbanans Kistagren genom Rissne 
(Tvärbanans Kistagren) 

 
Planområdet för utökning av tunnelbanedepån. Planen är för närvarande vilande. 

Riksintressen som berörs 
Planområdet omfattas av influensområdet för Bromma flygplats som är av 
riksintresse. Staden bedömer att den föreslagna bebyggelsen inte berör riksintresset. 

Områdesbeskrivning 

Planområdet ligger i stadsdelen Rissne, i västra delen av Sundbybergs stad, mellan 
Rissneleden och Enköpingsvägen. 
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Områdeskarta. Detaljplanens ungefärliga avgränsing ses i mitten med vit steckad inringning. 
Omkringliggande befintlia vägar och områden ses runtom. 

Direkt norr om planområdet ligger en tunnelbanedepå bestående av en 
verkstadsbyggnad med tunnelsystem för tåguppställning och en miljöstation. 
Tunnelbanedepån nyttjas av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Bortom 
tunnelbanedepån ligger ett handelsområde. Söder om planområdet sträcker sig 
Rissneleden i öst-västlig riktning. I väster begränsas området av en sporthall och ett 
teknikområde. Sporthallen ägs av SL men hyrs ut till tredje person. Teknikområdet 
ägs av Vattenfall AB. I öster angränsar området mot ett naturområde och en 
pulkabacke. Nivåskillnaderna inom planområdet är kraftiga och varierar mellan +26 
meter vid Rissneleden i sydost och +9 meter vid Rissneleden i sydost och +9 meter 
vid den interna vägen i depån längs med tunnelbanedepån i norr. 

 
Flygvy över planområdet söderifrån. 
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Parken med pulkabacke i direkt anslutning till planområdets östra sida.   

Bebyggelse inom planområdet 
Det finns inte någon bebyggelse inom planområdet. 

Historik 
I Rissne bedrev militären verksamhet fram till 1960 och det avspeglar sig idag 
endast genom gatu- och kvartersnamn i stadsdelen samt tre bevarade 
garnisonsbyggnader i centrum. Under 80-talet byggdes Rissne med en blandning av 
bostäder och kontor (undantaget Ursviks Entré som byggdes på 90-talet) med ljust 
tegel och långa fönsterband som ger byggnaderna ett horisontellt intryck. Bostads-
husen uppfördes i en fyrklöverform med mindre enheter formade runt gårdar. 
Planområdet har varit en lite mer perifer del av Rissne som har varit naturmark som 
präglats av sly och skogsmark i slänt.  

Stadsbild och kulturhistoriska värden 
Området har idag en perifer roll i Rissne och saknar kulturhistoriska värden. Den 
mark som föreslås tas i anspråk utgörs idag i huvudsak av naturmark och till en 
mindre del av utfylld mark och grusad yta. Längre ner i sluttningen i norr är 
befintlig depå för tunnelbanan belägen och längst i öster angränsar planområdet 
mot befintligt naturområde.  

Söder om Rissneleden finns idag ett område med naturmark och i sydost pågår en 
detaljplaneprocess för tillkommande bostadsområde bebyggt med radhus. Längs 
Rissneleden planeras även för kommande bostäder, Lingonskogen, samt en 
omformning av Rissnevägen. 

Föreslagen markanvändning bedöms vara anpassad till platsens förutsättningar. 
Programområdet är lokaliserat i direkt anslutning till ett befintligt 
verksamhetsområde. Den grönyta som tas i anspråk bedöms ha relativt låga 
naturvärden. I processen ställs det krav på att hantera områdets relation till 
naturområdet i öster vilket innefattar en ravin som används vintertid som 
pulkabacke för att inte minska områdets attraktivitet och påverkan på det planerade 
bostadsområdet Lingonskogen i sydost utanför planområdet. 
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Mark och vegetation 
Idag utgörs marken av vegetation, utfylld mark och en grusad yta. Vegetationen 
utgörs till stor del av tallskogsbevuxen hällmark. 

Bevarandevärde träd/grönytor 
En stor del gröna ytor kommer att tas i anspråk för spårvägsdepån. Dagens gröna 
ytor i form av naturmark kommer att tas i anspråk för depåområdet men det har 
inte bedömts innehålla bevarandevärd natur då dem bedöms ha relativt låga 
naturvärden men att en anpassning till området öster om planområdet bör hanteras, 
vilket innefattar en ravin som används vintertid som pulkabacke för att inte minska 
områdets attraktivitet och påverkan på det planerade bostadsområdet Lingonskogen 
i sydost. 

Geotekniska förhållanden 
Markunderbyggnaden i öst är blockrik morän och berg i dagen. Moränens 
mäktighet är cirka 1 meter. Bergtäckningen ökar alltmer ju längre västerut man 
kommer. I den västliga delen av planområdet är det fyllning på berg, med en 
mäktighet mellan 1 och 8 meter. Fyllningen bestå av grus och stenigt grus med lager 
av sand och lera. 

Markföroreningar 
En provtagning av föroreningar i marken har gjorts inom planområdet som visar på 
värden som ligger under rekommenderade gränser uppsatta av Naturvårdsverket. 
Befintligt jordmaterial skall kunna användas utan miljörisker.  

Trafik och parkering 

Gång- och cykel 
Det finns inga gång- och cykelvägar inom planområdet. 

Biltrafik 
Infart med motorfordon till planområdet sker från västlig riktning från Rissneleden.  

 
Ny depåinfart till vänster i bilden, vy från Rissneleden. 

Kollektivtrafik 
I nära anslutning till planområdet trafikerar busslinjerna 540, 118, 504 och 157. 
Tunnelbanan i Rissne centrum ligger på ett avstånd om cirka 500 m  

Teknisk försörjning 
Ledningsnät för el, vatten, avlopp och fjärrvärme finns i anslutning till planområdet. 
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Störningar och risker 
Buller 
En bullerkartering för hela kommunen finns som översiktligt planeringsunderlag. 

 
Bullerkarta över området 

Förslag  

Verksamhetsbeskrivning 
Inom depåområdet finns tre huvudverksamheter: verkstad, uppställning och 
tvätthall samt erforderliga komplementlokaler som lager- och personallokaler. 
Spårvagnsrörelser till och från och inom depåområdet kommer att ske. Det 
kommer även att ske biltrafik till och från dessa byggnader för leveranser och 
hämtning av material och avfall. Alla spårvagnar kommer då anläggningen är fullt 
utbyggd att passera tvätt- och servicehallen innan de ställs upp förberedda för att tas 
i trafik. Ur säkerhetssynpunkt för allmänheten kommer området att stängslas in. 

I verkstadshallen kommer fordonen kunna hissas upp för periodiserad service och 
underhåll. I den större varma uppställningshallen är avstånden mellan tågen och 
golvets utformning sådant att städning kan utföras. Dessutom utförs klargörning 
före körning, byte av reklam i spårvagnar och mindre reparationer som inte kräver 
access till tak eller underrede. I tvätthallen utförs utvändiga tvättarbeten, 
klottersanering av mindre ytor samt påfyllning av sand och spolarvätska samt 
grundlig städning. 

Inom depåområdet finns ett ca 180 meter långt provspår för test av bland annat 
bromsar. På taket på Byggnad 3 kommer en sju-mot-sju-fotbollsplan intill 
Rissneleden att kunna anläggas. Avsikten är att denna ska vara allmänt tillgänglig. 

Inom depåområdet för spårtrafik föreslås följande typer av markanvändning: 

- T1 – Trafikområde för spårtrafik, uppställningshall och kontor 
- E1 – Tekniska anläggningar, även spårtrafik 
- R – Idrottsändamål, bollplan 
- GATA1 – Lokaltrafik, även spårtrafik 
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Illustrationsplan. Rissnedepån med Byggnad 1, Byggnad 2 och Byggnad 3, provspår samt 
fotbollsplan på byggnad 3 markerade. 

Byggnader 
Depåområdet kommer bebyggas med tre friliggande byggnader och en öppen 
miljöstation. Byggnad 1 blir en mindre uppställningshall, Byggnad 2, en tvätthall och 
Byggnad 3, en verkstads- och uppställningshall med komplementlokaler i form av 
lager och personallokaler. Den fjärde byggnaden blir en öppen miljöstation med 
skärmtak. Här föreslås även tunnelbanans miljöstation bli placerad. 

Byggnad 1 kommer att ha två våningar med en byggnadsyta på cirka 2 000 kvm. 
Byggnaden blir en kall uppställningshall med plats för 12 vagnar.  

 
I det nedre planet finns ett utrymme för ett antal tunga teknikutrymmen, elkraft, 
sprinkler och fjärrvärme, vilka även kommer att betjäna framtida byggnader. Här 
kommer även 35 parkeringsplatser att finnas.  
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Förslag till Byggnad 1, längdsektion och planlösningar. 

 
Förslag till Byggnad 1, tvärsektioner.  

 

Visualisering visar möjlig utformning av Byggnad 1. Infart från Rissneleden. Testspår till höger 
om byggnaden.  

Byggnad 2 har tre våningar och blir en tvätthall med en byggnadsyta på cirka 1100 
kvm som har plats för ett 60 meterståg. En del av den inrymmer vattenrening, 
sandsilo samt manöverrum för tvättanläggningen.  
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Byggnad 2, längdsektion och planlösning. 

 
Byggnad 2, tvärsektioner 

Byggnad 3 är en uppvärmd uppställningshall för 28 vagnar med fritt utrymme och 
golv, som medger städning. Bygganden har fyra våningar och en byggandsyta på 
cirka 8 400 kvadratmeter. Verkstadsdelen har in- och utlastning på nivå +10,2 meter 
och två verkstadsplatser med möjlighet till komplettering av en tredje (ytan finns 
men inte utrustningen). I en sidobyggnad med entré från ”Depåvägen”, finns lager-, 
teknik- och hanteringsutrymmen i de två nedersta planen, personallokaler i det 
tredje och överst planet finns fläktrum samt en uteplats på det stora gröna taket 
över verk-staden och uppställningshallen. Byggnaden är till stor del nedsänkt i 
marken vilket medför att fasaden mot Rissneleden är nästan helt under mark och på 
byggnadens tak finns möjlighet att bygga en sju-mot-sju-fotbollsplan nåbar från 
Rissneleden. 

 
Förslag till fasadutformning på Byggnad 3, mot söder och mot norr 
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Fotbollsplanen ska vara allmänt tillgänglig. På östra sidan, mot parken synliggörs 
husfasaden gradvist utmed den kuperade terrängen. Resultatet är en kilformad och 
terränganpassad byggnadsvolym som öppnar sig successivt mot norr. Personaldelen 
är placerad på norra sidan av byggnaden och har en mjukt rundat form mot norr.  

 
Förslag till fasadutformning på Byggnad 3, mot öster och mot väster. 
 

 

Förslag till planlösning plan 1och tvärsektion. Personalutrymmen i den utskjutande rundade 
delen. 
 

 
Förslag till planlösning plan 2 och 3. Uppställningshall med personalutrymmen i den utskjutande 
rundade delen.  
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Visualisering. Vy mot stora uppställningshallen (Byggnad 3) med personaldelen synlig som den 
rundad byggnadsdel.  

Gestaltning 
Söder om planområdet ligger SL:s tunnelbanedepå som skapar en barriär mellan 
Lingonskogen och industriområdet vid Östra Madenvägen samt i förlängningen 
Västra Ursvik. Det är viktigt att den kommande exploateringen inte förstärker 
upplevelsen av denna barriär utan ses som ett komplement till redan befintliga 
byggnader. Att placera en fotbollsplan ovanpå taket på Byggnad 3 kan göra att 
boende i området uppfattar den kommande exploateringen som ett tillskott i 
boendemiljön snarare än att tillgänglig naturmark tas i anspråk.  

Byggnaderna utformas med hänsyn till de stora nivåskillnaderna i området. Taken 
på byggnaderna har svag lutning och det stora taket på Byggnad 3 övergår naturligt 
till omgivande mark. Med beaktande av detta och även för att ta hand om stora 
regnflöden kommer taken att förses med sedumtak. För att få in mer dagsljus i 
hallarna föreslås rökgasluckorna på taket bli uppglasade. Längs med Rissneleden 
kommer ett stängsel uppföras för att kunna fungera som skalskydd runt SL:s 
anläggningar. 

För en framtida koppling mellan området norr och söder om planområdet finns 
planer på en gångbro över spårområdet. Gestaltning, placering samt tekniska 
lösningar av bron behöver diskuteras i framtida planer, däremot omöjliggör inte 
denna detaljplan planerna på bron. 

 

Illustration Tvärbanedepån. Flygvy sett från nordväst. De tre nya byggnaderna har gröna tak.  
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Fotbollsplan 
Ett förslag på ny fotbollsplan med konstgräs för sju-mot-sju-fotbollsplan på taket 
ovan Byggnad 3 har tagits fram. Fotbollsplanen föreslås ägas av Sundbybergs stad 
som också ansvarar för drift och underhåll. Taket på Byggnad 3 föreslås bestå av 
betongbjälklag då ett tungt bjälklag är svårare att sätta i svängning vid rörelse och 
belastning. Planens totalstorlek planeras vara 45 x 65 meter, planen ska vara 
ouppvärmd och dimensionerad efter termen ”breddfotboll”. Planen kommer att 
omgärdas av ett högre staket för att dels hindra personer att ta sig ned/ramla över 
kanten dels för att förhindra att bollar o dylikt kommer ned på depåområde. Staket 
kan även vara stöd till montering av belysning. Angöring till fotbollsplanen planeras 
ske från Rissneleden. Här föreslås även tre parkeringsplatser. 

 

Rissnedepån sett från parken med pulkabacken som finns öster om planområdet. Fotbollsplanen 
placeras i anslutning till parken och syns främst genom sin inhägnad.  

Trafik och parkering  
Parkering 
Parkering inom området sker i Byggnad 1 där cirka 35 parkeringsplatser inryms. 
Cirka sju platser kommer att finnas utomhus vid Byggnad 1. Det finns även 
möjlighet till kantstensparkering på vissa delar av den interna vägen. Vid 
Rissneleden planeras tre parkeringsplatser anläggas i anslutning till fotbollsplanen. 

Motortrafik 
Inom depåområdet finns tre huvudverksamheter; verkstad, uppställning och 
tvätthall samt erforderliga komplementlokaler som lager- och personallokaler. Det 
kommer ske biltrafik till och från dessa byggnader för leveranser och hämtning av 
material och avfall. Fordonsrörelser av bilar och lastbilar kommer att ske på den 
interna vägen mellan tunnelbenedepån och spårvagnsdepån och därmed på den 
nedre nivån längs med den befintliga tunnelbanedepån. För denna trafik finns två 
vändmöjligheter där den ena utgörs av befintlig vändplan vid tvätthallen, Byggnad 1, 
och den andra av en vändplats strax bortanför Byggnad 3. Utmed denna väg nås alla 
lastplatser till de tre byggnaderna samt miljöstationen som ligger mellan Byggnad 2 
och 3. 

Trafikflöden inom depåområdet  
Spårtrafiken passerar in och ut på anslutningsspår längs Rissneleden från 
korsningen med Artillerivägen. Anslutningsspåret in till depån leder direkt till 
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Byggnad 3. Längs denna sträcka finns även provspår, ett spår till för test av bromsar 
m.m., som kan användas i båda riktningar. Spårvagnarna kan även transporteras 
mellan samtliga byggnader (1, 2 och 3) och vända/byta spår mellan samtliga 
byggnader. Från Byggnad 1 finns anslutningsspår ut till spår längs Rissneleden fram 
till korsningen med Artillerivägen. Spårtrafiken korsas av fordonstrafik vid infarten 
till depåområdet från Rissneleden. Fordonstrafiken kör in väster om Byggnad 1. 
Angöring är då möjligt till personalparkeringen vid Byggnad 1, miljöstationen 
mellan Byggnad 2 och Byggnad 3 eller inlastning för verkstad vid Byggnad 3. En 
vändplan finns norr om Byggnad 2 och en annan finns längst in på området 
nordväst om Byggnad 3. 

 
Trafikrörelser av spårvagnar inom depåområdet. 

 
Trafikrörelser av bilar inom depåområdet. 

Utformning av allmänna platser  

Rissneleden 
En del av planområdet omfattar Rissneleden där spåren går. Här föreslås 
bestämmelsen GATA1 - Lokaltrafik och spårtrafik. Verksamheten som är kopplad 
till spårtrafiken medför att Rissneleden behöver rätas ut för att förbättra den nya 
depåns tillgänglighet. Förslaget är att flytta Rissneleden cirka 1 meter söderut vid 
Byggnad 1.  
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Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 
Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät i 
området. Vatten distribueras från regionalt vattenverk vid Görväln (Mälaren). 
Spillvatten leds via kommunal ledning till reningsverket i Bromma. Samtliga 
byggnader ansluts till vatten-, avlopp- och dagvattennät. 

Uppvärmning och elförsörjning 
Anläggningen försörjs med el från Trafikförvaltningens (SLs) egna 33 kV nät. 
Leverantör av Fjärrvärme är Norrenergi. Bebyggelsen ska utformas så att 
energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga energieffektivitet. 

Byggnad 1, den kalla uppställningshallen, kommer vara kall (+5 grader) vilket kräver 
mindre elförsörjning. Inom ledningsrätten dras fjärrvärmeledning fram till Byggnad 
2. Under Byggnad 3 går ett elkabelstråk. Längs med Byggnad 3 går fastighetsgränsen 
och precis på andra sidan om fastighetsgränsen går fjärrvärmeledning. Byggnaderna 
kommer att anslutas till fjärrvärmenätet.  

Avfall 
En ny miljöstation med skärmtak föreslås placeras mellan Byggnad 2 och Byggnad 
3. Fastighetsägaren har ansvar för att anordna fastighetsnära utrymme för 
utsortering av sopor enligt kommunens renhållningsordning, med arbetsmiljön i 
fokus. Det avfall som uppkommer från anläggningen utgörs dels av avfall som blir 
kvar från anläggningen och dels av slam och förorenat vatten från slam- och 
oljeavskiljare, vilket klassas som farligt avfall. Tvätthallen ska innehålla en 
reningsanläggning för tvätt, respektive klottersaneringsspillvatten. Detta kommer att 
omhändertas av transportör som transporterar avfallet till godkänd anläggning för 
omhändertagande. Övrigt avfall ska källsorteras.  

Konsekvenser 

Miljökonsekvenser 

Klimat och byggskede 
Gröna ytor i form av naturmark kommer att tas i anspråk för depåområdet men har 
inte bedömts innehålla bevarandevärd natur. 

Byggskedet innebär störningar av olika slag. Riktlinjer vid bullrande arbeten ska 
tillämpas. Planförslaget är förenligt med målen i Sundbybergs stads klimat- och 
hållbarhetspolicy. 

Miljökonsekvenser för luft 
Att Tvärbanan byggs och att människor härigenom får ökade möjlighet att välja 
kollektivtrafik kan få positiv påverkan på luftföroreningssituationen i såväl området 
som i regionen som helhet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Dagvatten från Tvärbanans spårområde och lokalgatan rinner till Norra 
Råstabäcken som i sin tur rinner till Råstasjön. Råstasjön ingår i ett 
delavrinningsområde till Brunnsviken. 

Hantering av dagvatten  
Då depåområdet kommer att bestå av stora delar hårdgjorda ytor, har en särskild 
dagvattenutredning tagits fram där man tagit fram förslag som säkrar en god 
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dagvattenhantering inom området. Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är 
tekniskt möjligt. I den omfattning detta inte är möjligt ska det fördröjas och renas i 
nära anslutning till fastigheten. Planen kommer kompletteras med en 
dagvattenutredning som visar på de åtgärder som bedöms krävas utanför 
detaljplaneområdet inför nästa planskede.  
Inom detaljplanen föreslås en systemlösning för dagvattenhantering inom 
spårvagnsdepån som utgörs av gröna tak på nya byggnader för fördröjning och viss 
rening, brunnsfilter och filtermagasin för rening samt rörmagasin för fördröjning. 
Förorenat dagvatten får inte infiltreras. Byggnader föreslås höjdsättas till en högre 
nivå än angränsande gata eller hårdgjord yta, vilket medför att dagvatten vid extrem 
nederbörd kan avledas via gator, hårdgjorda ytor och grönytor om 
dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas. På bangårdens nya takytor 
planeras gröna tak. 
 

   
Fördelning av olika typer av ytor inom planområdet. 

Dessa kan minska och utjämna flöden av dagvatten från takytor och till viss del 
även rena dagvatten. Växtligheten kan exempelvis bestå av sedumväxter, olika typer 
av mossor, lökväxter och tåliga blommor. 

Grönytefaktor 
Enligt Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor ska de områden som bebyggs 
inom Rissne uppnå en faktor av 0,5. Syftet med dessa riktlinjer är dels att reglera att 
en tillkomst av hårdgjorda ytor inte innebär problem i dagvattenhanteringen, dels ett 
sätt att reglera att ny byggnation inte påverkar platsens ekosystem och lokalklimat 
negativt. Områdets exakta grönytefaktor efter genomförande av planförslaget ska 
beräknas under bygglovsskedet. De hårdgjorda ytorna bör kompenseras genom att 
etablera mer ekoeffektiva områden där det är möjligt: planteringar, grönytor och 
gröna tak. På så vis ger man inte bara planområdet bättre ekologiska förutsättningar, 
utan även en trevligare miljö för de som kommer att arbeta inom området. 

Förorenad mark 
Idag finns inga kända markföroreningar inom området. Vid markarbeten bör man 
uppmärksamma att markföroreningar kan förekomma. 
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Radon 
Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3. Är radonhalten 
högre än gällande riktvärden är det en olägenhet för människors hälsa. 
Fastighetsägaren är ansvarig för att samtliga av dennes fastigheter inte överstiger 
riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Radonmätning 
ska ske under eldningssäsong (oktober-april) och bör genomföras vid ny- eller 
ombyggnation eller efter tio år. 

Risk för brand  
Framkomlighet och bärighet för räddningstjänstens fordon samt omhändertagande 
av förorenat släckvatten i händelse av brand inom planområdet, ska beaktas. Detta 
följs upp vid bygglov och tekniskt samråd. Vid depån kommer begränsad hantering 
av brandfarliga varor förekomma som omfattar huvudsakligen spolarvätska, oljor 
och spillolja. Risknivån inom planområdet och omgivningen till följd av möjliga 
olyckor inom den planerade depån och omgivningen bedöms vara låg.  

Planerad verksamhet bedöms inte innebära oacceptabla risker varken för personer 
som vistas inom planområdet, personer eller verksamheter i omgivningen eller 
medföra någon påverkan på befintlig eller planerad bebyggelse i omgivningen. Trots 
den låga risknivån bedöms ändå säkerhetshöjande åtgärder vara lämpliga för att 
hantera några av de identifierade riskerna. Förslag till åtgärder är som följer. 

 Avåkningsräcke bör uppföras utmed Rissneledens gräns mot planområdet, där 
vägen ligger högre än planområdet, för att förhindra att avåkande fordon 
hamnar inom planområdet. 

 Rutin bör upprättas avseende scenariot brand i Vattenfalls 
transformatorstationer samt brand i spårvagn i anslutning till 
transformatorstationerna. 

Vibrationer 
Den övergripande riskbedömningen av den planerade anläggningens 
vibrationsalstrande moment har studerat påverkan i samband med 
sprängningsarbeten och själva spårtrafiken. Utifrån riskbedömning Tvärbanan norr om 
Kistagrenen - Rissnedepån från Brandskyddslaget gör staden bedömningen att 
sprängningsarbeten kan göras utan att driften av Vattenfalls fördelningsstation i 
planområdets närhet påverkas. Stationen ligger på betryggande avstånd från 
planerade sprängningsarbeten och bedömningen är att angivet gränsvärde kan 
innehållas utan nämnvärda inskränkningar i dessa arbeten.  

När det gäller vibrationer till följd av spårtrafiken är bedömningen att spårtrafiken 
inte kommer att påverka driften av station avseende detta.  

Sammanfattningsvis bedöms aktuellt projekts påverkan mot omgivningen inklusive 
Vattenfalls station vara acceptabel förutsatt att föreslagna åtgärder vidtas. 

Buller  
En bullerutredning har tagits fram. Riktvärden vid bostäder för buller från spårtrafik 
är 55 dBA ekvivalent- och 70 dBA maximal ljudnivå. Riktvärden för industribuller 
är dock 40 dBA ekvivalent ljudnivå under nattperioden och 55 dBA maximal 
ljudnivå. De mest exponerade bostäderna ligger längs tillfartssträckan mot depån 
utanför depåområdet varför riktvärden för trafik ska tillämpas. Härmed krävs inga 
ytterligare åtgärder för att kunna klara gällande riktvärden för luftburet buller 
förutsatt att inga extraordinära ljud som kurv- eller bromsskrik förekommer. 
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Utredningen utgår ifrån att ev. missljud vid kurvor (s.k. spårskrik) eller bromsskrik 
från teststräckan inte förekommer, dock är hänsyn taget till det tillskott av buller 
som växlar på sträckan tillför med schablonpåslaget 6 dB. Spår- och bromsskrik är 
svårt att prediktera, risken är högre vid skarpa kurvor vilka förekommer inom 
depåområdet. Åtgärder som smörjning, spårdämpning eller annan underhållsåtgärd 
kan tillämpas vid behov. 

Stomljud  
En stomljudsutredning har tagits fram. Resultaten av den visar att växlarna inom 
depåområdet måste stomljudsdämpas med upp till 11 dB. I nuläget finns få 
bostäder i den planerade depåns närhet men det pågår planarbete för att förtäta 
Rissneleden varför ytterligare bullerdämpande åtgärder kan vara aktuella. De 
närmsta bostäderna idag ligger inom fastigheten Solskiftet 7, Rissneleden 101A och 
101B, vid depåns infart där en växel planerad. Överföringen av stomljud från växeln 
till bostäderna är identifierad som kritisk och har analyserats i detalj. 

Resultaten visar att växlarna inom depåområdet måste stomljudsdämpas med upp 
till 11 dB. 

Om man planerar bostäder närmare än 50 metet från spårområdet måste även 
spåret i övrigt stomljudsdämpas. Det kan också bli nödvändigt med bättre 
stomljudsdämpning än 11 dB.  

Då resultaten för stomljud från växlarna inom spårområdet baseras på mätningen i 
Solskiftet 7 finns en relativt stor osäkerhet i resultatet. För att minska osäkerheten 
föreslås att utredningen kompletteras med ytterligare mätningar från några av 
växellägena inom depåområdet när marken vid växellägena är frilagd. Bäst resultat 
fås om det är möjligt att mäta från rent berg. 

För att innehålla riktvärdet 30 dBA i markplan vid Solskiftet 7, med en marginal om 
3 – 5 dB, föreslås att spåret stomljudsdämpas med exempelvis ballastmatta som ger 
15 – 17 dB stomljudsdämpning eller bättre. Spårvagnarnas hastighet beräknas kunna 
uppgå till 30 km/h.  

Figuren nedan visar vilken del av spåret som skall stomljuds-dämpas med 
exempelvis ballastmatta. Rödmarkerat spår skall stomljudsdämpas. Spåret in i 
depåområdet skall stomljudsdämpas med åtgärd som ger 5 – 7 dB 
stomljudsdämpning. Sträckan som skall stomljudsdämpas med den enklare 
dämpåtgärden ät markerat med grönt och sträcker sig in i depåområdet fram till 
nästa växel. 
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Växel i närheten av Solskiftet 7. 

Magnetfältsbedömning  
En magnetfältsbedömning har tagits fram. Den sammantagna slutsatsen är att 
samtliga fält från spårvägen är mycket låga varför inga åtgärder för att reducera 
fälten behövs. 

Flytt av busshållplats  
Den nuvarande busshållplatsen ”Rissnehallen” ligger i en trång passage vid 
tvätthallen (Byggnad 2) och förslås flyttas öster om korsningen Rissneleden/ 
Valkyriavägen i samband med genomförandet och eventuellt ombyggnationen av 
Rissneleden. 
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Detaljplanens genomförande  

Etappindelning 
Genomförandet indelas i två etapper. Den första etappen inkluderar en 
uppställningshall med teknik-, personal- och parkeringsutrymmen. Den andra 
etappen inkluderar en tvätt- och servicehall i separat byggnad samt ytterligare en 
uppställningshall med plats för 28 fordon, verkstadsplatser, lager och 
personalutrymmen.  

 

 
Etapp 1 beräknas vara klart år 2022 och etapp 2 beräknas vara klart år 2030. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 15 år räknat från den dag detaljplanen vinner laga 
kraft. När genomförandetiden går ut fortsätter planen att gälla till den ändras eller 
upphävs. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Stadsledningskontoret upprättar detaljplan och Stadsmiljö- och serviceförvaltningen 
ansvarar för myndighetsutövning vid granskning av bygglov och bygganmälan. 
Lantmäterimyndigheten ansvarar för fastighetsbildning. AB Storstockholms 
Lokaltrafik (SL) ansvarar för genomförande av byggnation samt övriga erforderliga 
anläggningar för depån. Respektive ledningsägare ansvarar för flytt av berörda 
ledningar medan exploatören ansvarar för samordningen. Sundbybergs kommun är 
huvudman för allmän plats (gata) inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. Sundbybergs 
kommun ansvarar för anläggande, drift och underhåll av fotbollsplanen samt 
bekostar nödvändiga förstärkningar av berörd byggnadskonstruktion. För 
anläggande av spårvagnsdepån samt drift och underhåll av depån ansvarar 
Trafikförvaltningen. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning behövs för att fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen. Det kan 
ske då detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunen tillsammans med SL ansvarar för 
att ansöka om lantmäteriförrättning när planen vunnit laga kraft. Ny kvartersmark 
förs genom fastighetsreglering från kommunens fastighet Sundbyberg 2:26 till SLs 
fastighet Sundbyberg 2:25. 

Servitut 
Rätt till infart för spårvagnar till depåområdet kan ordnas genom att servitut inrättas 
för Sundbyberg 2:25 över del av fastigheten Sundbyberg 2:28, som ägs av Vattenfall, 
samt del av Sundbyberg 2:26 som ägs av Sundbybergs stad. Avtal om servitut kan 
tecknas mellan AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Vattenfall AB respektive 
Sundbybergs kommun. Servitut kan inrättas via myndighetsbeslut (officialservitut) 
eller via avtal (avtalsservitut) som kan registreras i fastighetsregistret. Befintligt 
servitut för tunnelbanan fortsätter att gälla och för starkström fortsätter att gälla 

Ledningsrätt 
Eventuella ledningsrätter som kommer att bibehållas även efter färdigställandet av 
detaljplanen kommer att kräva en fastighetsrättslig omprövning.  

 
Illustration som visar ungefärlig yta (rosa) som överförs från allmän platsmark till kvartersmark. 

Ekonomiska frågor 

Avtal  
Ett finansierings- och samverkansavtal har tecknats mellan kommunen 
och SL. Avtalet reglerar övergripande parternas åtaganden vid planering 
och genomförande av spåranläggningen. Ett genomförandeavtal mellan 
kommunen och SL ska upprättas och undertecknas av SL samt 
biläggas detaljplanen vid antagande i kommunfullmäktige.  

Genomförandeavtalet ska bland annat reglera ekonomiska frågor, 
ansvarsfördelning, tidplan och ansvar för anläggningsarbeten. Avtal som 
reglerar ekonomiska frågor, ansvarsfördelning, tidplan etc. ska även 
tecknas mellan kommunen, SL och berörda ledningsägare. Avtal för 
fotbollsplanen (nyttjanderätt) kan tecknas mellan SL och Sundbybergs 
stad. 

Förrättningskostnader 
Förrättningskostnader kommer att fördelas mellan staden och SL vilket regleras i 
genomförandeavtalet mellan staden och SL. 

Markåtkomst  
Ersättning för marköverföring regleras i finansierings- och samverkansavtalet. 
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Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanehandlingarna har tagits fram av stadsledningskontoret på Sundbyberg 
stad. Bebyggelseförslaget med illustrationer har tagits fram av Sweco och WSP. 

 

John Reinbrand  Valter Perselli 
planchef                     planarkitekt 
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