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Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, 
Sundbybergs stad 
 

Bakgrund och syfte med detaljplanen 
Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2009, § 291, att ge 
stadsbyggnadskontoret och miljönämnden i uppdrag att starta ett planarbete för del 
av fastigheten Sundbyberg 2:25 m.fl. 

Fastigheten Sundbyberg 2:25 ägs av AB Storstockholms Lokaltrafik, SL. SL nyttjar 
fastigheten som vagnhallsområde för tunnelbanan. SL står nu inför nya 
investeringar inom anläggningen, för att klara önskad verksamhetsexpansion krävs 
att fastigheten utökas. Idag är fastigheten 42000 kvm men föreslås utökas med en 
långsmal remsa mark längs Madenvägen om cirka 4000 kvm. Detta för att 
möjliggöra för SL att bygga ny tvätt- och klottersaneringshall för den kommande 
Tvärbanan som kommer passera detaljplaneområdet längs med Rissneleden. För att 
kunna utöka fastigheten krävs en ändring av gällande detaljplan.  

Samrådet i sin helhet 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslaget skickades ut till berörda parter samt ställdes ut i stadshuset. Samrådsträff 
arrangerades på biblioteket i Hallonbergen och förslaget kungjordes även i Mitt i 
Sundbyberg samt Dagens Nyheter (DN).  

Remissinstanser 
Planhandlingarna skickades till remissinstanser enligt sändlista, till sakägare enligt 
fastighetsförteckning och internt till stadens nämnder och bolag. Sammanlagt 17 
skriftliga yttranden har inkommit till stadsledningskontoret. 
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Inkomna yttranden 
Under rubriken synpunkter sammanfattas inkomna yttranden. 

 

  

Externa remissinstanser synpunkter inga synpunkter 

Ellevio AB x  

Lantmäteriet x  

Luftfartsverket  x 

Länsstyrelsen x  

Norrenergi x  

Storstockholms brandförsvar x  

Svenska kraftnät  x 

TeliaSonera Skanova Access AB  x 

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting x  

Trafikverket x  

Vattenfall Eldistribution AB x  

Sundbybergs stads nämnder och bolag synpunkter inga synpunkter 

Byggnads- och tillståndsnämnden x  

Kultur- och fritidsnämnden x  

Stadsmiljö- och tekniska nämnden x  

Sundbyberg Avfall & Vatten AB (SAVAB) x  

Övriga synpunkter inga synpunkter 
YIMBY x  
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Ställningstagande 
Inkomna synpunkter har i huvudsak behandlat förtydliganden av planbeskrivningen 
och ändringar på plankartan. Planhandlingarna har reviderats där det bedömts 
relevant. Motiven till de synpunkter som inte blivit tillgodosedda redovisas nedan. 

Synpunkter 

Externa remissinstanser 

Ellevio 
Ellevio har en markförlagd 220 kV högspänningsförbindelse längs Madenvägen, 
strax norr om aktuellt planområde. Ledningen omfattas av koncession och 
ledningsrätt och är avgörande för elförsörjningen i Stockholm. Ellevio vill 
uppmärksamma kommunen på att deras anläggningar kan komma att påverkas av 
vibrationer och sättningar som kan uppstå vid bland annat sprängning, borrning 
och spontning. Ska sådana verksamheter ske i samband med genomförandet av 
planen till Ellevio samråda om arbetenas detaljutförande i god tid innan arbetsstart 
för att kunna ge instruktioner kring hänsynstagandet i detaljnivå. 
 
Ellevio vill även uppmärksamma att det enligt driftsäkerhets- och arbetsmiljöskäl 
inte får förekomma markarbeten inom 3 meter från ledning utan avbrott i 
förbindelsen. Dessa måste i sin tur planeras minst ett år i förväg och avbrottstiden 
begränsas. Arbetena måste övervakas av en elsäkerhetsledare och krav på sådan 
kompetens måste således framställas vid upphandling av entreprenör. 
 
Inom ovan nämnda säkerhetsavstånd ser Ellevio helst att marken inte inhägnas eller 
används för uppställningsplatser av exempelvis material, byggbodar eller liknande då 
Ellevio måste ha omedelbar åtkomst till kablarna om det uppstår fel som gör att de 
måste friläggas. Ellevio är villiga att samråda om lösningar kring detaljutformningen 
av dessa ytor då kravet kan komma att skapa logistiska utmaningar under både 
genomförandefasen av detaljplanen och senare drift av båda verksamheter 
  
Ellevio vill samråda om eventuella anläggningar såsom belysningsstolpar, brunnar 
samt övriga stolpar inom ett avstånd om 10 meter från ledningsrättsområdet för att 
undvika att farliga kontaktströmmar uppstår. 

Stadsledningskontorets svar 

Staden noterar Ellevios samrådsyttrande. Kontakt kommer upprättas för att genomförandet ska 
kunna ske i samråd med Ellevio. 

Lantmäteriet 
Grundkarta 

 Flera av grundkartans beteckningar är för lika och det blir därmed svårt att 
se exempelvis fastighetsgränser i grundkartan. Dessa behöver ses över. 

 Det är otydligt när grundkartan har upprättats. 
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 Koordinater och koordinatkryss saknas. Koordinatkryss och koordinater 
behövs för att med säkerhet kunna lokalisera kartan och dess bestämmelser, 
både nu och vid genomförandet. 

 Inom planområdet finns flera olika rättigheter. Dessa rättigheter samt deras 
utbredning saknas i grundkartan. 

Plankarta och bestämmelser 

 Ifall ledningsrätterna inom området ska fortsätta att gälla behöver u-
områden läggas ut i detaljplanen, för att försäkra sig om att de kan fortsätta 
gälla ifall de behöver omprövas någon dag. 

Plan- och genomförandebeskrivning 

 Under ”Fastighetsrättsliga frågor” och ”Fastighetsbildning” är det en del 
som lämnas osagt. Det behöver anges om ersättning för marken ska utgå, 
hur man avser att komma fram till en ersättning, vem som ska ansöka om 
förrättningen samt vem som förutsätts stå för förrättningskostnaderna. Det 
är otydlig vad som avses med att det kommer behövas en fastighetsrättslig 
omprövning av ledningsrätterna. 

 I plan- och genomförandebeskrivningen omnämns ett genomförandeavtal 
som uppfattas ha karaktären av ett exploateringsavtal. Avtalet bör därmed 
omnämnas som ett exploateringsavtal för att tydliggöra detta. Eftersom att 
avtalet uppfattas som ett exploateringsavtal, finns det även en del krav i 
plan- och bygglagen som idag inte uppfylls. Avtalets huvudsakliga innehåll 
samt konsekvenserna av att detaljplanen genomförs med stöd av detta avtal 
ska beskrivas. 

Ersättningsfrågorna behöver förtydligas. 

 Lantmäteriet har en skyldighet att bevaka frågorna i 6 kap 40-42§§ PBL. För 
att Lantmäteriet ska kunna bedöma dessa frågor behöver 
exploateringsavtalets innehåll redovisas i stora drag redan i samrådsskedet. 
Detta saknas i planbeskrivningen och något exploateringsavtal finns inte 
bifogat till planhandlingarna. Lantmäteriet har därför inte kunnat bevaka 
dessa frågor i samband med detta planarbete och kommer heller inte kunna 
göra det om avtalet biläggs detaljplanen först till antagandeskedet. I 
detaljplanen redovisas ett område som ”GATA”. Det behöver beskrivas ifall 
något ska förändras i detta område och vem som bekostar och genomför en 
eventuell förändring. 

Stadsledningskontorets svar 

Staden noterar Lantmäteriets synpunkter och justerar plankarta och planbeskrivning. 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer, sammanfattningsvis, att föreslagen utformning av planen 
medför att miljökvalitetsnormen för vatten inte följs. 
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Dagvattenutredningen behöver uppdateras och kommunen behöver se över den 
samlade fördröjande och renande kapaciteten som utgår från kravet på att förbättra 
vattenkvaliteten nedströms planområdet. Länsstyrelsen anser inte att åtgärderna är 
tillräckligt bra för att inte äventyra vattenkvaliteten. 

Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att upp 
planen för prövning. Planen kan då komma att upphävas. 

Planområdet omfattas av influensområdet för Bromma flygplats som är av 
riksintresse. Denna information behöver framgå av planbeskrivningen. I 
Luftfartsverket yttrande den 9 december 2017 framgår att de inte har något att 
erinra mot planen. 

Länsstyrelsen konstaterar att Trafikförvaltningen har tagit fram nya riktlinjer för 
buller och vibrationer, 2018-01-16. Länsstyrelsen anser att dessa bör användas i 
samband med aktuell detaljplan. 

I planbeskrivningen finns en översiktlig beskrivning av bullersituationen. 
Kommunen bör tydligare beskriva bullersituationen och konsekvenser för att 
framtida bebyggelse i det närliggande området. Kommunen har utgått från att 
spårskrik inte förekommer, dock har hänsyn tagits till tillskott av buller som växlar 
medför. Skarpa kurvor innebär att det kan uppstå kurvskrik. Länsstyrelsen vill 
framföra att det är viktigt att kommunen och SL tittar på möjligheterna att 
säkerställa att tillräcklig smörjning, spårdämpning eller andra underhållsåtgärder 
genomförs för att minimera risken för spårskrik t.ex. genom avtal. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte 
kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 

Stadsledningskontorets svar 

Dagvattenutredningen har uppdaterats inför granskningsskedet för åtgärder som kommer ske inom 
planområdet. Ytterligare åtgärder kommer ske utanför planområdet men som inte kan redovisas 
innan planen går på granskning. Detta kommer kompletteras innan planen går på antagande. 

Planbeskrivningen uppdateras med information om Bromma flygplats influensområde. 

Tillkommande buller i form av spårskrik och annat kommer omhändertas i avtal vid behov. Den 
bullerutredning som finns redovisar att buller från spårområdet inte påverkar befintliga bostäder. 

Norrenergi AB 
Norrenergi har fjärrvärmeledningar inom det berörda området och utgår från att 
byggexploatören tar hänsyn till befintliga försörjningssystem. Norrenergi förutsätter 
att byggherren tar fram genomförandeavtal ifall omläggning blir aktuellt. 
Vid omläggning bör Norrenergi involveras tidigt för att kunna medverka till 
planering så att omläggningarna ej påverkar befintliga kunder mer än nödvändigt. 
Temperaturförutsättningar måste alltid tas hänsyn vid omläggning. Norrenergi utgår 
från att byggherren står för alla kostnader vid eventuella ledningsomläggningar. 

Stadsledningskontorets svar 
Staden noterar Norrenergis synpunkter. 
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Storstockholms brandförsvar 
Storstockholms brandförsvar (SSBF) har utifrån den riskidentifiering de gjort inte 
hittat några riskkällor i närheten till aktuellt planområde som bedöms medföra 
förhöjda risknivåer. 

SSBF har tagit del av upprättad riskbedömning, Brandskyddslaget 2016-10-28 och 
delar de föreslagna åtgärderna. 

Utifrån tillgängligt underlag har SSBF i detta skede inga anmärkningar på planerad 
bebyggelse ur ett räddningsinsatsperspektiv. Framkomlighet, tillgänglighet och 
tillgång till brandvatten måste beaktas i det fortsatta planarbetet och i 
projekteringen. 

Vid planering av ny bebyggelse behöver hänsyn tas till tillgång av brandvatten. 
Utifrån SSBF:s underlag ser det ut som att brandpostsystemet i området är glest. 
SSBF anser följaktligen att behovet av nya brandposter i området bör ses över i 
samråd med förvaltaren i brandpostnätet. För ett konventionellt brandpostsystem 
rekommenderar SSBF ett avstånd om 75 meter från brandpost till 
uppställningsplats för räddningsfordon, d.v.s. 150 meter mellan två brandposter. 

SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring riskfrågorna om det finns osäkerhet 
i hur ovanstående yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen. 

Stadsledningskontorets svar 
Synpunkterna noteras och en fortsatt dialog med Storstockholms brandförsvar kommer hållas. 

Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har inget att erinra mot detaljplanen och har inga anläggningar i 
anslutning till planområdet. Svenska Kraftverk påpekar dock att det kan finnas 
regionnätsledningar i närheten och att regionnätsägaren därför bör höras. 

Stadsledningskontorets svar 
Synpunkterna noteras och kontakt tas med regionnätägare 

Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting 

 Olika säkerhetsbestämmelser gäller för de båda trafikslagen tunnelbana och 
spårväg. Trafikförvaltningen kommer därför säkerställa att dessa inte utgör en 
konflikt som påverkar detaljplanen och att respektive depås funktionsbehov kan 
lösas men kan idag inte utesluta att det kan finnas behov av justeringar i 
planhandlingarna. 

 Plankartan saknar planstöd för stängsel i blivande fastighetsgräns. Detta bör 
säkerställas i plankartan så att nödvändiga skalskydd kan anordnas. 

 Ett hus på Odalvägen är felaktigt markerat som övrig byggnad i 
bullerutredningen. Trafikförvaltningen har varit i kontakt med ansvarig utredare 
och det förefaller inte finnas risk för överskridanden av riktvärdena. 
Utredningen kommer att kompletteras med nya beräkningar för att säkerställa 
detta. 
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 Trafikförvaltningen lyfter att ansvars- och kostnadsfördelningen för 
fotbollsplanen behöver klarläggas i samband med att genomförandeavtal 
tecknas. Viktiga aspekter är riskfördelning, dagvattenhantering, reinvesteringar, 
trafikering och angöring. Trafikförvaltningen föreslår att riskutredningen samt 
dagvattenutredningen kompletteras med hänsyn till bollplanen. Grönytefaktorn 
behöver även ses över angående konstgräs på fotbollsplanen. Angöringen till 
fotbollsplanen behöver även ses över och p-platserna redovisas i detaljplanen 
samt att ett resonemang om hur resandet till planen kommer lösas förs i 
planbeskrivningen. 

 Planbeskrivningen föreslår att busshållplatsen med namn Rissnehallen flyttas till 
öster om korsningen med Valkyriavägen. Trafikförvaltningen önskar att 
placeringen redovisas i planhandlingarna för att bättre kunna bedöma detta. 

 En del av planområdet omfattar Rissneleden som kommer att rätas ut för att 
förbättra tillgängligheten till den nya depån. Planhandlingarna redovisar inte hur 
gatan ska utformas och anger därmed i körfältsbredder. Trafikförvaltningen 
förutsätter att utformningen följer RiBuss avseende exempelvis gatubredder, 
lutningar och siktlinjer. 

 Trafikverket anser att det är viktigt att dimensionera vattenmagasin så att dessa 
inte översvämmas så att vatten rinner ner på tunnelbanans spåranläggning. 

Stadsledningskontorets svar 
Staden uppdaterar planhandlingarna med rätt information från de uppdaterade utredningarna 
säkerhet, buller och vibrationer samt dagvatten. 

Plankartan uppdateras med stängsel vid blivande fastighetsgräns samt avåkningsskydd efter 
förslag från säkerhetsutredningen. 

En diskussion om den flyttade busshållplatsens exakta placering behöver föras utanför planarbetet 
och kan därför inte redovisas i planhandlingarna. 

Det pågår ett parallellt arbete med en omvandling och upprustning av Rissneleden där samtal 
fortgår avseende vägens utformning. Staden noterar att vägen bör följa RiBuss avseende 
gatubredder, lutning och siktlinjer. 

Trafikverket 
Trafikverket anser att planbeskrivningen ska kompletteras med information om att 
detaljplanen ligger inom riksintresset Bromma flygplats influensområde. Utöver det 
har Trafikverket inget att erinra då Luftfartsverket inte har något emot föreslagna 
byggnadshöjder och då planförslaget inte påverkar Trafikverkets anläggningar samt 
att en flyghinderanalys är gjord. 

Stadsledningskontorets svar 

Staden kompletterar planhandlingarna med information om riksintresset för Bromma flygplats 
influensområde. 
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Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall har ett stort antal elanläggningar inom och i närheten av planområdet. 
Dessa kommer troligtvis påverkas av planerad spårvagnsdepå samt tillhörande spår, 
i vilken omfattning behöver utredas vidare. Vattenfall kan inte acceptera 
markintrång om det innebär att Vattenfalls anläggningar utsätts för onödig fara eller 
risk till följd av exempelvis vibrationer, urspårningsrisk med mera. 

Vattenfall ställer sig tveksamma till planbestämmelse i plankartan, då spårtrafik 
generellt inte ses som förenligt med Vattenfalls anläggningar. Befintliga kablar inom 
kvartersmark bör skyddas med u-område. 

Vattenfall önskar att kontaktas snarast gällande utredning kring eventuella 
vibrationer och vilka effekter dessa kan ha på Vattenfalls transformatorer och 
ställverk. 

Vattenfalls regionnät skyddas av linjekoncession. Om dessa behöver byggas om eller 
flyttas krävs en tillståndsprocess vilket behöver bekosta exploatören. Eventuell flytt 
eller förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av 
exploatör. 

Stadsledningskontorets svar 
Planbestämmelserna ses över och dialog upprättas med Vattenfall. 

Sundbybergs stads nämnder och bolag 

Byggnads- och tillståndsnämnden 
Utformningen av bebyggelse 
Detaljplanen möjliggör att halva planområdet på 28,5 ha bebyggs vilket innebär en 
total byggrätt på 14250 kvm. I planbeskrivningen uppgår byggnadernas totala areal 
till cirka 11000 kvm. Detta innebär att fastigheten kan exploateras med ytterligare 
byggnader än man har studerat under planarbetet, vilket kanske ska begränsas. 
Detaljplanen reglerar en högsta nockhöjd på 26,5 m i de östra delarna. Då 
byggnadens placering inte är reglerad i planen kan en byggnadskropp placeras längs 
med Rissneleden, med en totalhöjd som är cirka fem meter högre än vägen. Detta 
kommer att ge en hög vägg ut mot vägen som, om den ska få placeras där, behöver 
ha en bearbetad gestaltning. Detta särskilt då bostäder planeras på andra sidan 
vägen. 
 
Planbestämmelser 
I planbeskrivningen anges att taken ska vara gröna. För att säkerhetsställa detta bör 
det även föras in som en planbestämmelse. 
Området ”E1” är utpekat för att innehålla tekniska anläggningar, men är även 
belagd med byggnadsförbud i form av prickmark. Om här ska kunna uppföras 
byggnader måste prickmarken ändras. I annat fall är det bra om markens tänkta 
användning förtydligas ytterligare. 
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Säkerhet vid användning 
Inom planområdet planeras för en fotbollsplan. Det är viktigt att redan nu fundera 
över utformningen av denna plan med hänsyn till säkerhet. Om det kommer att 
krävas högre staket och belysning är det viktigt att planen medger detta och att 
eventuella störningar beaktas under planarbetet. 
 
Markföroreningar 
Enligt detaljplanehandlingarna har en provtagning av föroreningar i marken utförts 
inom planområdet som visar på värden som ligger under rekommenderade gränser 
från Naturvårdsverket. För att säkerställa att det inte förekommer några 
föroreningar bör stickprov tas av schaktmassorna för bland annat PAH, CAH och 
metaller. Skulle det visa sig att marken eller schaktmassor innehåller förhöjda halter 
av något av ovanstående ska miljöenheten kontaktas för redovisning av eventuella 
åtgärder. All sanering ska anmälas till miljöenheten snarast, dock senast 6 veckor 
innan. 
 
Reningsanläggning för tvätt och klottersanering  
Inom planområdet planeras en tvätthall som ska innehålla en reningsanläggning för 
tvätt, respektive klottersaneringsspillvatten. Innan reningsanläggningen kommer det 
även finnas en slam- oljeavskiljare. Byggnads- och tillståndsnämnden anser att det 
bör finnas tydliga rutiner för tömning och besiktning av den tänkta slam- och 
oljeavskiljaren samt rutiner för provtagning efter reningsanläggningen för att 
säkerställa att inga förhöjda halter av kemikalier släpps ut i spillvattennätet. 
 
Hantering av dagvatten och grönytefaktorn 
Den planerade exploateringen inom området kommer att skapa fler och större ytor 
som är hårdgjorda. Detta ställer höga krav på dagvattenhanteringen, speciellt då 
området ligger nära Madenbäcken. I planhandlingarna framkommer det att taken 
kommer att bekläs med växtlighet för att skapa en fördröjning och till viss del även 
rening av dagvattnet. Det kommer även finnas filterbrunnar och filtermagasin för 
rening samt rörmagasin för fördröjning.  
Under rubriken ”Grönytefaktor” framkommer det att de hårdgjorda ytorna bör 
kompletteras genom att etablera mer ekoeffektiva områden där det ges möjlighet för 
planteringar och gröna ytor.  
Dagvattensystemet bör konstrueras på ett sådans sätt att så lite föroreningar som 
möjligt når Madenbäcken och att det vid olyckor finns möjlighet att stoppa 
dagvattnet innan det rinner ut i bäcken. 
 
Miljökvalitetsnorm för luft 
Under rubriken ”Miljökvalitetsnormer för luft” beskrivs den positiva effekten av en 
ökad kapacitet av hela kollektivtrafiken i samband med utbyggnaden av tvärbanan 
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men det framkommer inte vilka eventuella konsekvenser den aktuella byggnationen 
kommer att ha på miljökvalitetsnormerna för luft. Varken under kort eller lång sikt. 
 
Buller och Stomljud 
Beräkningar gällande buller och stomljud för denna detaljplan har tagits fram. I en 
rapport framgår det att vissa åtgärder bör utföras för att minska bullret för 
intilliggande flerfamiljshus. Vissa växlar behöver isoleras och delar av spår behöver 
isoleras för att få ner ljudnivåerna. I rapporten har dock inga beräkningar utförts om 
eventuella missljud kan förekomma vid kurvor eller inbromsningar. De har heller 
inte gjorts några beräkningar på den framtida byggnationen som kommer att ske vid 
lingonskogen. I rapporten har de området räknats som grönområde med ytor för 
lek och rekreation.  

Byggnads- och tillståndsnämnden anser att bästa möjliga teknik ska användas gör att 
säkerställa att riktvärdena för buller inte överstigs vid nuvarande och planerad 
bebyggelse i närområdet. När det kommer till kurvskrik bör utformningen av spåren 
ses över för att minska risken för att det uppstår 

Stadsledningskontorets svar 
Staden ser över planbestämmelserna angående byggnadernas höjd och utformning, inkluderat 
stängsel. Även prickmarken ses över. 

Staden noterar synpunkterna rörande markföroreningar och rening av klotter. Kontakt med 
berörda förvaltningar kommer ske vid genomförandet och drift. 

Dagvattenutredningen har uppdaterats inför granskningen. 

Bullerutredningen redovisar buller från så kallat språkskrik. Beräkningarna gör gällande att inga 
befintliga byggnader kommer beröras. Staden behöver avtala med SL om fler bullerdämpade 
åtgärder för att klara eventuella bullernivåer för en tillkommande exploatering av Lingonskogen. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningen ställer sig positiv till planen att anlägga en 7 mot 7-fotbollsplan, detta 
eftersom allmänt tillgängliga aktivitetsytor uppmuntrar till fler spontanta aktiviteter. 
Det finns ett behov av fler aktivitetsytor och detta blir därför ett positivt tillägg till 
de redan befintliga bollplaner som finns i staden. Förvaltningen anser även att 
lösningen med att anlägga en bollplan på taket är kreativt och något som är bra att 
ha i åtanke inför framtida byggnationer. 

I detaljplanen nämns inget om den konstnärliga gestaltningen. Sundbybergs 
översiktsplan anger att cirka en procent av produktionskostnaden vid nybyggnation 
ska användas till konstnärlig gestaltning. I planbeskrivningen omnämns inte den 
konstnärliga gestaltningen och kultur- och fritidsnämnden vill betona vikten av att 
konsten behandlas i samband med framtagandet av nya detaljplaner och att det även 
följer med hela vägen till genomförandet av nybyggnationerna i området.  

Stadsledningskontorets svar 
Staden ser över den konstnärliga gestaltningen och arbetar in det i planhandlingarna. 
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden 
Stadsmiljö- och tekniska nämnden önskar ett antal förtydligande i framförallt 
planbeskrivningen. 

Det bör tydligare framgå hur barriäreffekten kan minskas så att depån passar in i en 
framtida tätbebyggd stad. Beskrivning om hur området kan komma att upplevas av 
boende behöver lyftas tydligare. 

Nämnden anser att planbeskrivningen behöver tydliggöra vilka åtgärder som 
behöver göras på allmän platsmark, till exempel flytt av gata och busshållplatser och 
hur detta ska lösas. 

Angöringen till fotbollsplanen ovanpå depåbyggnaden från Rissneleden behöver 
tydliggöras. 

Nämnden ställer sig tveksam till kantstensparkering längs Rissneleden och önskar 
ett utfartsförbud på T1 längs Rissneleden för att undvika framtida 
trafiksäkerhetsrisker. 

Planbeskrivningen behöver kompletteras med att det finns flera busslinjer som 
trafikerar platsen 

Nämnden ser svårigheter med regleringen E1 (tekniska anläggningar) i och med att 
detta försvårar möjligheten att anlägga gångbana då det inte är allmän platsmark. 

Inför genomförandet av detaljplanen anser nämnden att staden bör ha i åtanke hur 
detaljplanen för depån ska samverka med andra planer för Rissneleden. På grund av 
bland annat höjdskillnader finns utmaningar gällande exempelvis schaktning om 
projekten genomförs samtidigt. 

Stadsledningskontorets svar 
Staden noterar synpunkterna och uppdaterar planbeskrivningen angående barriäreffekter. 

Det kommer finnas utrymme för en gångbana mellan planområdet och området märkt med E1 i 
plankartan. 

Plankartan uppdateras med parkeringsplatser till fotbollsplanen. 

Planen föreslår en bergsskärning vilket ger cirka 10 meter höjdskillnad mellan området utpekat 
som T1 och Rissneleden. Ett utåkningsförbud bedöms inte behövas. Längs till öster kommer 
angöringen till fotbollaplanen anläggas varför inte heller utåkningsförbud på denna plats kan 
ordnas. 

Sundbyberg Avfall & Vatten AB (SAVAB) 

 Fastigheten försörjs av vatten från en anslutning till allmänt huvudnät inom 
fastigheten. Sundbyberg avfall och vatten AB saknar uppgifter om läge för 
anslutning till spillvatten som bedöms ligga inom samma område. 

 Fastigheten belastas av ett servitutsområde för vatten och avlopp vilket är 
knutet till Vasakronan som är en tidigare ägare till marken. Förmånstagare 
för servitutsområdet bör överföras till Sundbyberg Avfall och Vatten AB 
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som övertagit ansvaret och skötseln för de allmänna ledningarna. Aktuella 
ledningar är tryckspill, självfall och vatten inklusive skyddsrör. 

 Fastigheten försörjs av vatten och troligen spillvatten av ledningar som går 
genom fastigheten Sundbyberg 2:28. För dagvatten försörjs fastigheten av 
två anslutningar vid Madenvägen. 

 Fastigheten belastas av ett servitutsområde för vatten och avlopp. Delas av 
ledningsrättsområdet används inte i dagsläget. Den verksamma delen avser 
en dagvattenledning. 

 Eventuellt servisdragning mot Madenvägen är beroende av 
högspänningsledningarnas avstängningsmöjligheter och övriga restriktioner. 

 Dagvatten ska fördröjas och även vid behov renas inom fastigheten innan 
det leds via dagvattenledningen till Norra Råstabäcken och Brunnsviken. 
Dagvattenutredning ska tas fram inför ändring av detaljplan. Utredningen 
ska beskriva fastighetens dagvattenhantering för befintlig och framtida 
situation samt under byggtid utifrån Sundbyberg Stads checklista för 
dagvattenhantering 

Stadsledningskontorets svar 
Staden noterar SAVAB:s synpunkter. 

Övriga 
YIMBY – Yes in my backyard 
Yimby är överlag positiva till planförslaget och då framförallt med emfas på att 
spårvägens depå läggs inom samma område som tunnelbanans så att den mark som 
behöver tas i anspråk minimeras. Yimby är även positiva till att möjligheten att lägga 
en fotbollsplan ovanpå taket på depån utreds. 
Yimby anser dock att det är olyckligt att Tvärbanan leds in till depån längs med 
Rissneleden mot Hallonbergen och föreslår att spårvägarna förs in i depåområdets 
norra del, parallellt med tunnelbanespåren. 

Stadsledningskontorets svar 
Stadsledningskontoret uppmuntrar konstruktiva förlag såsom det från YIMBY men måste 
konstatera att den föreslagna spårsträckningen medför såväl ekonomiska såväl som marktekniska 
oangelägenheter. Att dra en spårvägsbro där YIMBY föreslår är därför inte möjligt då 
detaljplanens genomförande även måste sträva efter att minimera påverkan på befintligt 
tunnelbanespår. 

Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanehandlingarna har tagits fram av stadsledningskontoret på Sundbybergs 
stad. Bebyggelseförslaget med illustrationer har tagits fram av Sweco och WSP. 
 
 
 
John Reinbrand Valter Perselli 
planchef planarkitekt 
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