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Program för tvärbana genom Rissne  
 

Bakgrund och syfte med programmet 

Kommunfullmäktige beslutade år 2005 att ge stadsbyggnads- och 
miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för tvärbanans Kistagren 
genom Sundbyberg. Förslaget innebär att en ny dragning av tvärbanan byggs genom 
Rissne. Spåren kommer att integreras i befintliga gatumiljöer. Stadsrummet kommer 
att omgestaltas för att tillföra fler kvaliteter till stadsrummet så som nya cykelbanor 
och trädplanteringar. Programmet behandlar sträckan genom Rissne. Sträckan 
genom Ursvik har tidigare behandlats i programmet för Ursviks västra delar.  
 

Förfarande 
Detaljplanearbetet genomförs med utökat förfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen (2010:900) i sin lydelse från 2 januari 2015. 
 
Programsamrådet i sin helhet 

Hur samrådet har bedrivits 
Ett programsamråd hölls från den 13 januari och 24 februari 2015. Förslaget 
skickades ut till berörda parter samt ställdes ut i kommunhuset, på biblioteket i 
Hallonbergen och på Sundbybergs stadsbibliotek. Annons om programsamråd och 
möte var införd i Mitt i Sundbyberg. Ett samrådsmöte i form av ”öppet hus” hölls 
den 27 januari i biblioteket i Signalfabriken på Esplanaden 10 i centrala Sundbyberg.  

Remissinstanser 

Planhandlingarna har sänts till remissinstanser enligt sändlista samt till sakägare 
enligt fastighetsförteckning.  
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Synpunkter 

1. Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL.  
Synpunktema nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och synpunkter inför 
nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att förtydliga 
och/eller komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande kan undvikas.  
 
Hälsa och säkerhet 
Buller/Vibrationer 
Länsstyrelsen delar stadens uppfattning att den framtida bullersituationen behöver 
utredas. Även behov av åtgärder för att undvika störning av vibrationer behöver 
uppmärksammas och åtgärder vid behov regleras.  
 
Riskhänsyn 
Tvärbanans nya sträckning innebär att den kommer korsa Enköpingsvägen som är 
en rekommenderad led för farligt gods. Länsstyrelsen bedömer att riskerna från 
transporter med farligt gods blir Högre vid planskilda korsningar. Ur risksynpunkt 
är således alternativen där tvärbanan korsar Enköpingsvägen på en bro med en 
planskild korsning att föredra. Om staden väljer alternativet där spårvägen korsar 
Enköpingsvägen i plan så behöver det vara utrett att riskerna med en sådan 
utformning är acceptabla. Till nästa skede behöver staden utreda och redovisa att 
man har beaktat risken för urspårning samt risk för olyckor mellan vägburen trafik 
och tvärbanan. Länsstyrelsen ser det som positivt att staden har som ambition att 
hålla nere antalet korsningspunkter över rälsen. I programhandlingen anges att 
programområdet ligger utanför så kallade instängda områden som riskerar att 
översvämmas. Staden behöver utveckla detta till nästa skede så att det framgår vad 
som avses med detta. Det bör bland annat vara tydligt att risken för översvämning 
till följd av skyfall har beaktats, Programmet redovisar inte de geotekniska 
förutsättningarna för tvärbanans sträckning. Till nästa skede bör staden undersöka 
markstabiliteten så att den planerade sträckningen inte blir olämplig med hänsyn till 
risken för ras och skred. Staden bör även beakta att kommande klimatförändringar, 
till exempel i form av ökad nederbörd, kan påverka både risk för översvämning och 
markstabiliteten.  
 
Övriga frågor 
Trafikfrågor 
Länsstyrelsen noterar att Trafikverket i sitt yttrande över programmet framhåller att 
en korsning i plan mellan spåren och Enköpingsvägen är en olämplig lösning. En 
korsning i plan riskerar att leda till köer som fortplantar sig ut på E 18 varför spåren 
bör korsa Enköpingsvägen på en bro. Med utgångspunkt i detta delar Länsstyrelsen 
Trafikverkets bedömning att alternativ 2 och 3 är att föredra. Utifrån de övriga 
aspekter som Länsstyrelsen har att bevaka är det dock inte någon större skillnad 
mellan de olika redovisade alternativen till dragningar. Det är viktigt att de olika 
alternativens effekter på de oskyddade trafikanterna redovisas. 
 
Fornlämningar 
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Länsstyrelsen har inga synpunkter från fornlämningssynpunkt.  
 
Miljöbedömning 
Staden redovisar i bifogad behovsbedömning (som avser hela Kistagrenens 
sträckning genom Sundbyberg) att ett genomförande av förslaget torde innebära 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar på föreliggande underlag stadens 
uppfattning i detta avseende.  
 
Kommentar: Frågan om Spårens korsning med Enköpingsvägen kommer att 
avgöras i ett annat ärende. De frågor som länsstyrelsen vill ha mer utrdeea kommer 
att utredeas till samrådsskedet.  
 
2. Norrvatten  
I det aktuella planområdet, ligger Norrvattens huvudvattenledning av dimension 
1000mm. Norrvattens rättigheter för ledningen anges i erhållen upplåtelse av 
ledningsrätt. Kopia av akten kan skickas på begäran. 
 
Ledningsrätten gäller ett område som sträcker sig ca 2.5 m på ömse sidor om 
ledningens mitt där Norrvatten äger vissa rättigheter. Inom detta område får t. ex 
fastighetsägaren utan Norrvattens medgivande ej uppföra byggnad, plantera träd 
eller förändra marknivå.  
 
Inom samma område får fastighetsägaren utan ledningshavarens tillstånd inte 
anlägga vägar, ledningar eller annan åtgärd som kan försvåra ledningsrättens 
utövande. 
 
För arbeten inom Norrvattens ledningsrättsområde för huvudvattenledningen 
erfordras avtal med Norrvatten om utförandet samt ett godkännande av 
bygghandlingar och ritningar. 
 
När projektering påbörjas av kommande anläggningar, vägar och byggnader mm 
inom eller intill ledningsrättsområdet, skall handläggare på Norrvatten kontaktas. 
 
Kommentar: Norrvatten kommer att kallas till ledningssamordningsmöten.  
 
3. Fortum  
En del av kabelanläggningen mellan Beckomberga och Järva (ca 1 OOm) som 
omfattas av två stycken 220 kV markförlagda kabelförband är i konflikt med det 
tilltänkta planområdet. Dessa kablar både korsar och är förlagda längs med 
Rissneleden. Observera att Fortum Distribution har ledningsrätt för ovan nämnda 
kabelförband.  
 
Kommentar: Fortum kommer att kallas till ledningssamordningsmöten.  
 
4. Förvaltaren  
Fastighets AB Förvaltaren, ägare till fastigheterna Artilleristen 4 och 5, Dragonen 1 
samt Sundbyberg 2:161 inom programområdet. Bolaget har tagit del av 
programhandlingen och är införstådd med att viss markreglering erfordras för 
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planens genomförande samt att separata avtal ska tecknas mellan huvudman för 
projektet och fastighetsägaren. Bolaget förutsätter att huvudman för projektet vidtar 
och bekostar alla nödvändiga åtgärder för att minska störningar och hinder 
under utbyggnaden samt efter detaljplanens genomförande, i form av ljud, ljus, 
vibrationer, sättningar mm, för de boende och för de verksamheter som finns inom 
våra fastigheter inom programområdet. Det bör även utredas vilka angränsande 
fastigheter som berörs och hur dessa kommer att påverkas.  
 
Bolaget önskar i ett tidigt skede inleda dialog för att utreda vilka åtgärder och 
lösningar som behöver vidtas. Gällande utbyggnaden av tvärbanan mellan 
fastigheterna Artilleristen 4 och Dragonen 1 är det av betydelse att framtagna mått 
hålls och att ytterligare intrång inte sker. Anslutningarna till byggnaderna behöver 
anpassas och för att anpassa entrén till byggnaden inom Dragonen 1 krävs 
betydande ombyggnationer, både invändigt och utvändigt. Ombyggnationer som 
sker på grund av tvärbanan förutsätts bekostas av huvudman för projektet.  
 
5. Rissne samfällighetsförening 
Rissne Samfällighetsförening, förvaltare av Sundbyberg ga:1 har tagit del av 
programhandling för tvärbanans Kistagren genom Rissne. Rissne 
samfällighetsförening äger och förvaltar sopsugsanläggningen i Rissne. 
Samfällighetsföreningen förutsätter att huvudman för projektet står för de 
kostnader som uppkommer vid omläggning av sopsugen i samband med 
utbyggnaden av tvärbanan. Samfällighetsföreningen har noterat att korsningen 
Skvadronsbacken/Kavalleribacken kommer att flyttas något söderut vilket medför 
hinder vid en utbyggnad av sopsugscentralen. En undersökning har inletts 
tillsammans med Envac och Staden för att se över möjligheten till att införa 
sortering av mat- och restavfall då det finns krav om matavfallsinsamling från 
Staden. Om optisk sortering ska införas måste centralen byggas ut.  
 
Inga sopsugsledningar får gå längsmed tvärbanan. Vid de platser där 
sopsugsledningar och tvärbanan korsas ska det ske genom att ledningar förläggs i 
kulvert. Det måste även säkerställas att lastbilar för hämtning och lämning av 
containrar, under utbyggnadsfasen, likaså efter det att tvärbanan är utbyggd, kan 
komma till sopsugscentralen. 
 
Kommentar: Föreslagen ändring av Skvadronsbacken är inte längre aktuell. 
Vägnätet kommer att vara framkomligt för containerbilar under byggskedet.  
 
6. Kultur- och Fritidsnämnden  
Fornlämningen Sundbyberg 26:1 (även kallad Kymlingestenen) som omnämns i 
planprogrammet finns inte längre i Rissne utan flyttades 2011 från Rissne torg 
tillbaka till Kymlinge. Offerstenen finns nu på en plats strax söder om Övre 
Kymlinge gård. Sundbybergs stads översiktsplan anger att kommunen har som 
målsättning att cirka en procent av produktionskostnaden ska användas till 
konstnärlig gestaltning. Det gäller all form av bebyggelse, både när staden och andra 
bygger. Eftersom tvärbanan innebär ett så stort ingrepp i den offentliga miljön i 
Rissne anser kultur- och fritidsförvaltningen att SL bör avsätta en budget för 
konstnärlig gestaltning i anslutning till tvärbanan. SL har beställt konstnärlig 
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gestaltning till hållplatser på andra delar av tvärbanan och det är önskvärt att 
detsamma även görs på de delar som går igenom Sundbybergs stad.  
 
Kommentar: SL kommer att avsätta medel för konstnärlig utsmyckning längs 
banan. Detta kan till exempel ske genom utsmyckning av teknikhus och hållplatser.  
 
7. Stockholms handelskammare  
Handelskammaren välkomnar utbyggnaden av Tvärbanan till Bromma 
flygplats och Kista. Det är en angelägen åtgärd för att förbättra 
kommunikationerna till Bromma flygplats. En bra förbindelse mellan det 
stora arbetsplatsområdet i Kista och Sveriges viktigaste inrikesflygplats har 
länge efterfrågats från näringslivet i Stockholm.  
Handelskammaren anser det dock olyckligt att man väljer en lösning med 
stadsspårväg utan instängsling och andra säkerhetsåtgärder. Det innebär låga 
hastigheter och dålig kapacitet. En stor del av Tvärbanans funktion försvinner om 
den inte kan bli en snabb och kapacitetsstark kollektivtrafikförbindelse. Det medför 
att en stor del av transporterna till och från Bromma kommer att ske med bil även i 
fortsättningen. Handelskammaren konstaterade i en rapport redan 2005 att 
Tvärbanans förlängning skulle få så många passagerare att spårväg ger otillräcklig 
kapacitet. Den skulle behövt byggas som tunnelbana. När det nu ändå blir spårväg 
anser Handelskammaren att alla medel måste till för att åstadkomma så hög 
kapacitet som det bara går om inte hela projektet ska bli förfelat. Om målsättningen 
är att åstadkomma ett färdmedel för korta resor i stadsmiljö är elbussar i egna 
körfält ett betydligt bättre och mer kostnadseffektivt alternativ. De stora 
investeringar som spår medför måste också ge hög kapacitet för att vara motiverade. 
Handelskammaren motsätter sig bestämt att spårvägen korsar Enköpingsvägen i 
plan. Med Stockholms snabba befolkningsökning går det inte att minska kapaciteten 
kraftigt på en så viktig trafikförbindelse som Enköpingsvägen. Även med en kraftig 
ökning av kollektivtrafikresandet måste kapaciteten på vägnätet öka, inte minska. 
Handelskammaren anser att en beläggning av spårområdet med gräs kräver en 
ordentlig analys av vad det innebär i form av eventuella höjda kostnader för skötsel 
och underhåll. Det är också viktigt att poängtera att gräs bara är grönt halva året i 
vårt klimat. Under vinterhalvåret är det ytor som är fula och svåra att snöröja och 
halkbekämpa.  
 
Kommentar: Staden noterar att handelskammaren är kritiska till en grön 
gräsbeläggning och att de hellre hade sett en järnvägslik spårvägslösning genom 
Sundbybergs stadsdelar istället för en anpassad stadsspårväg. Staden noterar också 
att handelskammaren propagerar för Enköpingsvägen som en motorled istället för 
att frigöra dess potential för tillväxt och stadsutveckling. Staden delar inte 
kammarens åsikter. 
 
8. Privatperson  
Jag gillar INTE att tvärbanedragningen korsar gräs- och torgområdet. Jag tycker det 
är så fint och unikt att komma upp ur en tunnelbanestation och slippa se vägar, 
spår, bilar, trafik, husväggar inom kastavstånd o s v utan man möts istället av ett 
stort öppet gräsområde med hus på avstånd – detta är väl värt att bevara, det de 
urpsrungliga arkitekterna och planerarna hade tänkt sig området.  
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Med eran plan ser jag hur området skärs av med två tvärbanespår skyddade med 
stängsel med bara tre korsningar. Är det inga stängsel och med gräsbeströdda 
spårområden så är det visuellt bättre men inte bra m a p säkerhet då folk rusar till 
bussar och tunnelbana. Dra istället spåren längs med den nuvarande vägen, följ 
Kavallerivägen fullt ut, runt kullen till höger längs Trossvägen. Jag kan dock tänka 
mig att det blir för snävt för tågen att svänga till höger. Då tycker jag att ni drar 
tvärbanan runt Rissne till vänster längs med Rissneleden förbi Vallapark och SEB-
banken. En station korsningen Rissneleden-Kavallerivägen, en till station 
korsningen Rissneleden-Artillerivägen. Befintliga hus består av bara Vallaparks och 
SEB:s kontorshus, ni kan därmed bygga väldigt fritt. Dessutom dyker det ju upp 
ännu fler nya hus med boende längs med denna dragning. För övriga Rissnebor så 
är det ju inte så särskilt långt att gå. Bra att ni inte river några hus! Vet dock inte vad 
ni menar med att lösa in hus. Varför ta över hus om de nu inte rivs? Vad skall de 
användas till?  
 
Sammanfattningsvis, jag förstår mig inte på tvärbanan. Varför fler saker som 
konkurrerar om markutrymmet? Kortsiktigt billigare, ja, men långsiktigt bättre med 
tunnelbana som tvärbana. Tätare bussturer tycker jag är bättre än tvärbana.  
 
Kommentar: Det är inte byggnader som kommer att lösas in utan obebyggd mark 
på delar av fastigheter. De spårändringar som föreslås i yttrandet skulle medföra 
tidsförluster. Det kommer endast finnas stängsel där det är absolut nödvändigt.  
 
9. Lantmäteriet  
Inom programområdet finns flertalet ledningsrätter och andra rättigheter. Dessa kan 
behöva omprövas och/eller upphävas. För genomförande av planen kan det även 
bli aktuellt med olika fastighetsregleringsåtgärder samt 3D-fastighetsbildning.  
Olika fastighetsbildningsåtgärder som kan bli en förutsättning för planens 
genomförande bör framgå i kommande planhandlingar. Det är ofta till fördel att 
även klara ut vem som initierar samt bekostar de fastighetsbildningsåtgärder som 
krävs för plangenomförandet. Det bör framgå om avtal för det fastighetsrättsliga 
genomförandet har eller ska tecknas. Fastighetsförteckningen behövs uppdateras i 
och med det kommande detaljplanearbetet.  
 
Kommentar: Lantmäteriets synpunkter beaktas.  
 
10. SL (Trafikförvaltningen) 
Detaljplaner  
Flera detaljplaner, bland annat C221, reglerar lägsta schakt- och sprängningsnivåer 
avseende tunnelbanans infartstunnlar under Artillerivägen och Rissneleden. Om 
dessa behöver ändras måste detta samrådas med Trafikförvaltningen.  
 
Planering i närområdet  
Tvärbanan är lokaliserad i befintliga Kvarnvägen utan hänsyn tagen till 
eventuell utbyggnad av Bankhus 90.  
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Geotekniska förutsättningar  
Huvuddelen av sträckan går på fast mark men vid det låga partiet vid 
Enköpingsvägen förekommer lösa jordlager med större djup till fast mark. 
Trafikförvaltningen kommer att ta hänsyn till detta i projekteringen.  
 
Kollektivtrafik  
Såsom anges i programhandlingen trafikeras området av busslinjerna 118 
(Hallonbergen - Vällingby), 512 (Spånga station - Solna), 155 (Brommaplan -Åkalla) 
och 157 (Danderyds sjukhus - Spånga - Lunda). Utöver dessa trafikeras 
planområdet även av busslinjerna 504, 196 och 199. Förändringar i linjenätet kan 
komma att genomföras när Kistagrenen börjar trafikeras, men detta är ännu inte 
utrett. Trafikförvaltningen utgår från att förutsättningarna för busstrafik inte 
försämras i och med planens genomförande.  
 
Gator och trafik  
Kistagrenen ska ansluta till befintlig tvärbana i Norra Ulvsunda. Bromma Blocks 
kommer att vara den första hållplatsen på den nya linjen. Trafikförvaltningen 
instämmer med kommunens synpunkt om att hålla nere antalet korsningspunkter 
för att värna spårvägens framkomlighet och ökad trafiksäkerhet.  
 
Gestaltning  
Trafikförvaltningens målsättning är att spårvägen ska bidra till ett attraktivt 
stadsrum med så få barriärer som möjligt. Behovet av stängsling utreds för 
närvarande i en risk- och säkerhetsutredning där särskilt barns säkerhet studeras. En 
tydlig markering av spårområdet, med exempelvis grässpår eller avvikande 
beläggning, kan minska behov av stängsling. Sektionen som redovisas kommer 
behöva anpassas utifrån vald utformning och placering. Exempelvis kommer det 
behövas kantstensavgränsning av spårområdet om grässpår ska anläggas.  
Vid anläggande av körbanebusshållplatser är det av säkerhetsskäl viktigt att gatan 
utformas så att bilar inte smiter in över spårområdet då en buss står stilla vid 
hållplatsen.  
 
Korsningen med Enköpingsvägen  
Trafikförvaltningen och Sundbybergs stad har inte studerat det tredje 
utformningsalternativet gemensamt men ser initialt positivt på alternativet som ger 
lika god framkomlighet för spårvägen som alternativ 2. Trafikförvaltningen 
konstaterar att det finns en övervägande risk för att trafikstörningar i biltrafiken 
spiller över på spårvägstrafiken i alternativ l, även om spårvägstrafiken prioriteras i 
trafiksignaleringen. Oavsett utformning är det viktigaste att spårvägen genomgående 
får egna körfält.  
  
Bebyggelse  
Trafikförvaltningen planerar för en likriktarstation och ett teknikhus vid 
Madenvägen. Vid Rissne torg kan det finnas behov av ytterligare en 
teknikbyggnad. Spårvägens elkraftsförsörjning utreds vilket kan förändra 
behovet av teknikbyggnader.   
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Dagvatten  
Trafikförvaltningen förutsätter att befintliga hårdgjorda ytor avvattnas på samma 
sätt som idag. Trafikförvaltningen kommer att utreda förändringen avseende 
hårdgjorda ytor och utifrån det, tillsammans med kommunen, se över behovet av 
en dagvattenutredning.  
 
Preliminär behovsbedömning  
Kommunens behovsbedömning har inte kommit Trafikförvaltningen till kännedom 
men Trafikförvaltningens bedömning är att planen inte kan antas ha betydande 
miljöpåverkan.  
 
Tidplan  
Tidplanen bör anpassas då programsamrådet hålls under vintern 2015 och inte 
hösten 2014 som anges i programhandlingen. Det innebär att plansamrådet 
kommer att hållas sommaren 2015.  
 
Fastighetsrättsliga frågor  
I handlingen anges att inga byggnader kommer behöva rivas för Tvärbanans 
genomförande. Trafikförvaltningen vill dock framhålla att entréer vid 
Kavallerivägens norra del kan behöva byggas om samt att parkeringsplatsen 
framför folkhögskolan behöver flyttas.  
 
Övriga synpunkter  
I programhandlingen refereras genomgående till "SL". Från och med den 1 januari 
2013 är AB SL:s tidigare verksamhet organiserad under Trafikförvaltningen inom 
Stockholms läns landsting. Detta för att förenkla beslutsvägarna, fullfölja 
intentionerna med den nya kollektivtrafiklagen, samt uppnå en tydligare styrning av 
kollektivtrafiken med närmare koppling till annan samhälls- och trafikplanering 
inom landstinget. Med anledning av detta bör "Trafikförvaltningen" istället 
användas genomgående i programhandlingen.  
 
Kommentar: Staden samråder alltid med SL när detaljplaner ändras. Staden noterar 
även att SL numera har bytt namn och således inte längre heter SL.  
 
11. Trafikverket  
Målsättningen att skapa en bättre stadsmiljö genom att minska antal broar och leda 
spåren i gatumiljö riskerar att minska tvärbanans attraktivitet som färdmedel. Redan 
idag är det inte ovanligt med förseningar för tvärbanan t.ex. genom Gröndal norrut 
när det är bilköer upp mot E 4. Restiderna riskerar att öka med den nya föreslagna 
utformningen.  
 
Trafikverkets uppfattning är att en korsning i plan mellan spåren och 
Enköpingsvägen är en mycket olämplig lösning. Tvärspårvägen bör korsa 
Enköpingsvägen på en bro, alternativ 2 eller 3 förordas således. Enköpingsvägen 
har höga trafikflöden som också bedöms öka i framtiden. En korsning i plan 
riskerar att skapa köer som fortplantas ut på E 18.  
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Kommentar: Det är inte seriöst att jämföra den föreslagna tvärbanans utformning 
med Gröndal där spårvägen går i blandtrafik. Genom hela programområdet har 
tvärbanan egna körfält vilket även SL/Trafikförvaltningen framhåller som det 
viktigaste för framkomligheten. Staden vill uppmärksamma Trafikverket på att man 
istället för att ensidigt jobba med kapacitetshöjande åtgärder för biltrafiken (så som 
man gjorde på 60-talet) går det även att progressivt jobba med mobilitetslösningar 
så som sänkta hastigheter för att minska och styra om trafikflödena.  
 
12. RBS Nordisk Renting  
Fastigheten Stockmakaren 1 uppfördes i början av 1990-talet for SEB-bankens 
räkning, det s.k. Bankhus 90. Den utgörs av en yta på ca 60 000 kvm och där arbetar 
idag ca 2 500 personer vilket gör det till en av Sundbybergs största arbetsplatser. 
Under 2018 kommer SEB att flytta från fastigheten. Med anledning av detta har NR 
startat processen för att finna nya hyresgäster till fastigheten. Vi räknar med att 
fastigheten även framöver kommer vara arbetsplats för tusentals personer.  
 
Sundbyberg stad har dessutom ett vilande detaljplanearende för att öka den 
kommersiella bebyggelsen på fastigheten. Det kan innebära att antalet arbetsplatser 
på fastigheten ökar med ytterligare 1 000 - 2 000 personer. Ett framtida scenario kan 
således vara att fastigheten utgör arbetsplats för ca 4 000 personer. En av de absolut 
viktigaste faktorerna för de som arbetar på fastigheten är att utveckla och förbättra 
förbindelserna med allmänna kommunikationer. Här är skapandet av tvärbanan ett 
välkommet tillskott. Vi hade gärna sett att vi fått ett stationsläge i absolut närhet till 
fastigheten. Vi har dock förstått att de närmaste stationerna istället kommer att 
byggas i Rissne centrum och Ursvik. Utformningen av sträckan till dessa stationer är 
mycket viktig för de som arbetar på fastigheten. Idag upplever många som arbetar 
hos SEB-banken att det är otryggt att promenera mellan fastigheten och Rissne t-
banestation. När nu tvärbana byggs är det därför av yttersta vikt att göra gångvägen 
till t-banan trygg och säker. God belysning är viktigt och det vore även bra om man 
kan hålla en öppen siktlinje från Rissne C ända ner till Rissneleden varför 
trädplantering bör undvikas.  
 
När tvärbanan är klar kan man tänka sig att många anställda kommer att välja att ta 
tvärbanan till station Ursvik för att sedan gå till fastigheten. Det är mycket viktigt att 
även denna gångförbindelse utformas på ett tryggt och bra sätt. För att ta sig från 
Ursviks station till fastigheten måste man passera Enköpingsvägen. I 
programförslaget presenteras tre olika förslag för att korsa den. Vi tycker förslag tre 
(gemensam gång- och tåg-bro) verkar vara den bästa lösningen för dem som arbetar 
på fastigheten då det skulle medföra att de anställda slipper korsa Enköpingsvägen. 
Biltrafiken bör alltjämt gå i markplan på Kvarnvägen. Det är viktig att bron med 
gångstråk utformas på ett attraktivt sätt. Det måste kännas enkelt och naturligt att ta 
sig till sin arbetsplats. Vi tycker att det vore värdefullt om gångstråket placerades på 
brons västra sida eftersom det då skapas en naturlig koppling till fastigheten. Det 
skulle vara bra om man kunde studera möjligheten att skapa en ny ingång eller 
genväg till byggnaden direkt från bron för att därmed korta gångtiden från 
stationen. Det finns gott om parkeringsmöjligheter på fastigheten och många 
anställda kommer ta bilen till jobbet. En brolösning skulle underlätta för de 
anställda från fastigheten att köra in eller ut på Enköpingsvägen via Kvarnvägen, 
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eftersom tvärbanan och gångtrafik går i ett annat plan. NR samarbetar gärna med 
Staden i utformningen av en bro över Enköpingsvägen.  
 
Den planerade tvärbanan innebär att dagens gångvägar under Rissneleden och 
Kvarnvägen försvinner. Dessa måste givetvis ersättas med säkra övergångar på alla 
sidor om den planerade rondellen vid Rissneleden och Kvarnvägen. Vi har också 
förstått att gångvägen vid byggnadens gavel, parallellt med Kvarnvägen, kan komma 
att försvinna eller höjas. Det innebär i så fall att fastighetens entré till plan 2 blir 
oanvändbar, vilket skulle bli en klar försämring. Entrén är nödvändig för alla som 
cyklar till och från jobbet då det här nämligen finns cykelparkering, dusch- och 
omklädningsrum samt vidare access upp i huset. Det är alltså en viktig funktion för 
fastigheten och av den anledningen vill vi ha den kvar.  
 
NR är givetvis glada för att Sundbyberg Stad driver detta planärende och vi ser fram 
emot resultatet. Vi bidrar gärna med synpunkter och erfarenheter.  
 
13. Grönkullaskolans föräldraförening, Brf Mittpunkten och Brf Solskiftet 1 
Vi ställer oss starkt kritiska till en genomfartsled med en hastighetsgräns på 40km/t 
och vill ha svar på varför trafikverkets huvudprincip med hastighetsgräns på 
30km/t där äldre och barn korsar gatan frångås. Kriterierna fyller vi i vårt 
barnfamiljtäta område som dessutom har en skola som har hus över hela Rissne. 
Det ska vara hastighetsgräns 30km/t på gatan som passerar:  
 

 en förskola Opalen  
 ett bostadsområde Artillerivägen,Valkyriavägen, Kavallerivägen, Ridvägen 

och den nya delen som ska byggas på platsen för gamla kommunhuset 
 förbi centrumkärnan som blir inbyggd i trafik med bilgata på ena sidan och 

tvärbana på andra och dessutom är skärpunkten där alla passerar varje dag, 
bland annat eleverna i Skvadronshuset som varje vecka går till slöjd, 
biblioteket och andra aktiviteter i den övriga skolan på andra sidan centrum.  
 

Precis så som det är i andra bostadsområden som Duvbo och Ursvik, 
centrumkärnor som Landsvägen och alla skolor och förskolor i landet. 
Projektet ser över lösningar för hur spåret ska kunna spärras av där det går bland 
fotgängare, som från folkhögskolan genom centrum, har vi fått veta. Vi vill ha mer 
insyn i och besked om, vad de kommer fram till. Ett öppet spår mitt i barnens väg 
till och från skolan, kompisar och centrum är varken acceptabelt eller hållbart. Vi 
vill vara tydliga med att vi vill ha någon sorts staket eller liknande avspärrning där 
spåret ligger i marken där man går, inte i bilgatan.  
 
Ängen i centrum används idag som skolgård och lekplats, just den biten där det är 
planerat en hållplats. Hur ska det hanteras? En hållplats på en lekplats? Flera i 
föräldraföreningen har lagt fram parkeringen framför folkhögskolan som en bättre 
plats för en hållplats, om nu inte banan kan gå längs den vanliga bilgatan i Rissne 
centrum. Vi vill inte att dessa kritiska frågor ska ta bort alla fördelar denna 
kommunikation för med sig.  
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Kommentar: Hastighetsbegränsningar regleras inte genom detaljplaner eller 
planprogram. Säkerheten i Rissne centrum uppnås i första hand av låga hastigheter i 
och med att tvärbanan antingen bromsar in eller accelererar från stillastående. 
Hållplatsen läge måste ligga i så nära anslutning till tunnelbanan som möjligt för att 
skapa en optimal bytespunkt.  
 
14. DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet)  
Dhr Sundbybergsavdelningen vill lämna dessa synpunkter och påpeka att man inte 
beaktar FN:s konventionen 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. Den konventionen 
har inte tagits med i denna detaljplan. Vi förutsätter att det kommer att göras. 
Igenom att staden har tagit det beslutet att FN:s konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning skall finnas med i alla detaljplaner, december 
2012.  
 
Från den 1 januari trädde också en ny diskrimineringslag i kraft, att bristande 
tillgänglighet är en form av diskriminering. Vi tycker det är bra med att det blir en 
tvärbana i detta område. Tvärbanan är fysiskt tillgänglig för personer med 
rörelsenedsättningar, det gör att många kan ta sig tex till stora Ursvik och dess 
grönområden. Men lika så för dem som bor i stora Ursvik kan ta sig till andra delar i 
Sundbyberg lätt, under den tiden det ej är snö. Vi vill påpeka att det är viktigt att 
tänka på de områden där övergångspassagen är, måste vara lätta att ta sig över för 
personer som har rörelsenedsättningar.  
 
En annan sak som vi vill påpeka är att i Rissne centrum, där tvärbanan är tänkt att 
gå bredvid centrumhuset, så borde man titta på ingången som är in till vårdcentralen 
som bl.a. har sin ingång där. Problemet är att färdtjänstbussar och taxin åker upp på 
torget till den porten, pga av att det är för långt för personer med rörelsehinder att 
ta sig till parkeringsplatsen. Ingången till vårdcentralen är felplacerad. Det är något 
som vi har påtalat till kommunen.  
 
Kommentar: Programmet gjordes från en äldre mall där texten om FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inte fanns med. 
Texten kommer att finnas med i kommande detaljplan.  
 
15. Statoil  
Statoil Fuel & Retail Sverige AB (nedan ”Statoil”) bedriver verksamhet på en 
servicestation på fastigheten Maden 1(nedan ”Stationen”). Denna station är väldigt 
viktig för Statoil. Stationen har bra läge och är mycket lönsam. Såsom Statoil har 
förstått Programsamrådet och därtill hörande material kommer Statoils verksamhet 
på Stationen inte långsiktigt påverkas av projektet. Statoil vill att Sundbybergs Stad 
och Trafikverket tar hänsyn till den verksamhet som bedrivs av Statoil inom 
projektområdet.  
 
Statoil vill här framhålla att det är av största vikt att Stationen bibehåller befintlig in-
utfart samt en direkt och enkel koppling till Enköpingsvägen (samt en visualitet) 
inte endast då tvärbanan är färdigställt utan under hela byggprojektiden dels för att 
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säkerställa att kunderna lätt kommer in och ut men också säkerställa att tankbilen 
och övriga transporter till anläggningen inte på något sätt hindras. Det är också av 
största vikt att befintliga vägar runt Stationen exempelvis Madenvägen och 
Rissneleden bibehålls dels på lång sikt och dels under byggtiden för 
genomströmning till stationen och som alternativ väg för exempelvis tankbilen. Det 
är också av yttersta vikt att det inte blir barriärer som exempelvis signalregleringar 
och därmed köbildningar i korsningen Enköpingsvägen/Madenvägen eller i övrigt 
till området. Av programsamrådet framgår inte hur detta är tänkt att lösas. Statoil 
ser gärna att kommunen bjuder in till ett möte där dessa frågor kan diskuteras.  
 
Kommentar: Staden ser inga direkta problem mellan de synpunkter Statoil tar upp 
ovan och tvärbanans genomförande.  
 

Remissinstanser utan erinran  

- Svenska kraftnät  

Ställningstagande  

Inkomna synpunkter föranleder inga större förändringar av förslaget i detta läge. 
Mer utredningsmaterial kommer att tas fram till plansamrådet vilket förväntas räta 
ut en del av de frågetecken som inkommit som synpunkter.  

Kvarvarande synpunkter 

Följande hade under programsamrådet synpunkter som ej anses ha blivit 
tillgodosedda:  
 

- Grönkullaskolans föräldraförening  
- Brf Mittpunkten  
- Brf Solskiftet 1  
- Stockholms handelskammare  
- Privatperson  

Medverkande tjänstemän 
Programsamrådsredogörelsen är framtagen av Henrik Nordström, planarkitekt på 
Stadsledningskontoret. 
 
 
 
 
 
 
Eva Kåverud Henrik Nordström 
Planeringschef Planarkitekt 


