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Inledning 
Enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) ska en strategisk 

miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram för de planer 

och program som antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att svara på frågan om 

genomförandet av planen eller programmet antas medföra en betydande miljöpåverkan 

eller inte genomförs en undersökning. Undersökningen är alltså en analys som leder fram 

till kommunens ställningstagande i frågan om betydande miljöpåverkan. För att undersöka om 

detaljplanen kan innebära betydande miljöpåverkan har checklistorna i bilaga 1 fungerat som 

underlag.    

 

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 

eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 

indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker 

för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och 

nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 

störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker som inte 

bedömts att beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en miljöaspekt 

finns istället listade i bilaga 1. I den sista checklistan, sammanvägd bedömning, sammanställs 

ställningstagandena från de tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just 

kunna göra en sammanvägd bedömning av inringade aspekter. Avslutningsvis, baserat på den 

sammanvägda bedömningen motiveras ställningstagandet till om undersökningen innebär 

betydande miljöpåverkan eller ej.  

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra järnvägens utbyggnad genom Sundbybergs stad och att 

möjliggöra ett grönstråk, utökade torgytor, bytespunkt, centralstation med tillhörande kontorshus 

och angränsande stadsbebyggelse. Parallellt med detaljplanearbetet pågår samtidigt 

framtagandet av en järnvägsplan för utbyggnaden av Mälarbanan vilket hanteras separat av 

Trafikverket och ingår ej i denna undersökning (se kommentar på sidan 3 under checklistan 

”särskilda bestämmelser” 5 kap. 7 a § PBL). Utbyggnaden av Mälarbanan genom Sundbyberg 

kommer att förläggas i tunnel och innebär att stora ytor skapas för utveckling av centrala 

Sundbyberg vilket är detaljplanens syfte och huvuddrag. Ovanpå järnvägstunneln etableras ett 

stråk, med en serie parkrum. Tillsammans bildar de nära en kilometer lång promenad, från 

Sundbybergs torg förbi Marabouparken och vidare mot Duvbo.  

Detaljplanen bidrar till att stärka kopplingen mot vattnet i Bällstaviken, liksom kopplingarna till 

Marabouparken vars läge blir mer centralt. Ett modernt resecentrum (stationsbyggnad) kommer 

att byggas i anslutning till tunnelbana, bussar, spårväg samt pendel- och regionaltåg. 

Detaljplanen innehåller även ett studenthus som planeras byggas i nära anslutning till 

stationsbyggnaden.  

Detaljplaneområdet är en del av bebyggelsestrukturen för den regionala stadskärnan inom 

”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen” (RUFS 2050). Utvecklingen i denna del är av 

stor betydelse för regionens samlade konkurrensförmåga och fungerar som knutpunkt i 

transportsystemet.   

 

 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a


 

   

Sammanvägd bedömning 

Sammantaget bedöms planen inte innebära betydande miljöpåverkan. Påverkan förväntas på 

kulturvärden, sociala värden och risker för människors hälsa eller miljön, dock antas påverkan ej 

vara av betydande omfattning. 

 

Genom att skapa ett synligt stationshus och anlägga ett nytt promenadstråk som följer järnvägens 

sträckning med synliga spår kommer planområdets kulturhistoria med järnvägen att 

fortsättningsvis kunna bevaras. Under förutsättning att planförslaget beaktar existerande 

naturvärden inom området kommer dessa att inte påverkas särskilt. Genom det gröna stråk som 

planeras att gå igenom detaljplaneområdet kommer mer grönyta tillkomma vilket bidrar till att 

stärka de ekologiska spridningssambanden inom området.  

 

Planens påverkan på sociala värden är långsiktig och positiv då nytt parkstråk genom 

detaljplanen ökar andelen grön- och vistelseyta för människor som bor, vistas eller arbetar inom 

området. Den förbättrade kopplingen till Marabouparken bidrar till nya kvaliteter i stadsmiljön.  

För att undvika risker för människors hälsa och säkerhet bör detaljplanen ta hänsyn till och 

implementera föreslagna skyddsåtgärder som den fördjupade riskutredningen samt utredningen 

av markmiljö och geoteknik föreslår. Att beakta samt implementera föreslagna åtgärder som 

dagvattenutredningen identifierat är av vikt för att planen ska bidra till att uppnå 

miljökvalitetsnormer för vatten.  

 

För att främja en god luftkvalitet samt minska störningar från buller är det av stor vikt att planen 

fortsätter arbeta med sin ursprungliga intention med att prioritera fotgängare, cyklister och 

kollektivtrafikresenärer vad gäller tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet.  

 

Motiverat ställningstagande 

Detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning 

med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och 

bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken behöver inte upprättas.  

 

Hantering 
Undersökningen har genomförts av stadens sakkunniga tjänstepersoner utifrån tillgängligt 

kunskapsunderlag. Kompetens inom samhällsplanering, miljö- och hälsoskydd, biologi och 

ekologi har medverkat i arbetet.  

Vid bedömningen av om genomförandet av en detaljplan ska antas medföra en betydande 

miljöpåverkan ska kommunen ge den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter 

som berörs av detaljplanen tillfälle att yttra sig i enlighet med 6 § 2 MB. Samråd i frågan om 

betydande miljöpåverkan genomförs i samband med detaljplanens samråd enligt 5 kap. 11 § 

PBL. 

 

Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan ska, enligt 6 § mkb-förordningen, göras tillgängligt för allmänheten. Det kravet 

uppfylls genom att undersökningen utgör en del av samrådshandlingarna för detaljplanen. 

  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-905#P6


 

   

Checklista 1. Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 

PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild MKB för detaljplaner 

med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 

gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 

är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 

PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-

verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 Nej 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 

av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 

lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 

ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 Nej 

Kommentar Projekt Mälarbanan omfattar en utbyggnad från två till fyra spår mellan 

Tomteboda och Kallhäll. Utbyggnaden innebär att kapaciteten på banan ökar 

och att pendeltågstrafiken kan separeras från övrig tågtrafik, vilket bland annat 

skapar förutsättningar för en ökad turtäthet och minskade störningar i 

tågtrafiken. Utbyggnaden sträcker sig från Huvudsta i Solna till Duvbo i 

Sundbyberg, en sträcka på cirka 3,6 kilometer. Befintligt spårområde breddas 

med två nya spår.  

 

Från tvärbanans bro och fram till Duvbo förläggs spåren i tunnel under mark 

(överdäckning). I höjd med Löfströms allé stiger tunneln till marknivå och 

övergår på en sträcka om cirka 300 meter i en tunnel delvis förlagd i markplan 

(intunnling). Denna tunnel, kallad Sundbybergstunneln (överdäckning + 

intunnling), är totalt cirka 1,4 kilometer lång. Utmed resterande delar av 

sträckan är spåren förlagda i ytläge (markspår). På sträckan kommer det att 

finnas två stationer. Sundbybergs nya regional- och pendeltågsstation anläggs i 

tråget och delvis i Sundbybergstunneln. I Sundbybergs centrum byggs en 

plattformsanslutning med en stationsentré. 

 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande järnvägsplan för utbyggnad 

på delsträckan Huvudsta-Duvbo har tagits fram av Trafikverket och är 

överlämnad till Länsstyrelsen men är ännu ej beslutad. 

 

6 kap. 3 § 

MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 

strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast 

syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret? 

 
 Nej 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten? 

 
 Nej 

2 § miljö-

bedömnings-

förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 

medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma 

att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 

7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K9P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2


 

   

7 kap. 

27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 

förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 

tillstånd (Skyddad natur)? 

 Nej 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 

förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 

kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 Nej 

 
 
  

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


 

   

Checklista 2. Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till kulturvärden.  

 

Identifierade kulturvärden 

 

• Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

• Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  

• Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 

• Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

• Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad 

natur) 

 

Beskrivning Sundbybergs stadskärna präglas på norra sidan om järnvägen av rutnätsplanen, 

ursprungligen från det sena 1800-talet. Söder om järnvägen har 

industrier dominerat och här finns flera av Sundbybergs äldre industribyggnader 

bevarade. Järnvägen har sedan stadens tillkomst delat staden i 

två skilda delar. Järnvägsgatan som löper längs med hela detaljplaneområdet 

utgör stadens bebyggelsefront i söder. Gatan tillhör stadens huvudstråk och är 

något av en paradgata. Då bebyggelsen här möter järnvägen, är gaturummet 

öppet och soligt. På ena sidan järnvägen finns rutnätstaden och på andra sidan 

industristaden som bägge delar bär med sig kulturhistoriska värden. Se figur ett 

nedan för kartbild över stadens kulturmiljökaraktär.    

 

 

Figur 1. Byggnader skyddade i detaljplanen illustrera av brunmarkerade byggnader. 

Marabouparken markerad i gult har höga rekreativa och arkitektoniska värden både 

lokalt och nationellt. Kartbilden visar även järnvägsgatan som separerar industristaden 

och rutnätstaden.  

Rutnätstaden 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


 

   

Karaktäristiskt för Järnvägsgatan är den blandade bebyggelsen som är typisk för 
sekelskiftet, se figur två. Husens olika arkitektoniska uttryck och detaljer gör 
gatan variationsrik och bidrar till dess värden. 
 

 

Figur 2. Järnvägsgatans blandade bebyggelse i ljusa kulörer. 

Stadens mittpunkt, Sundbybergs torg, karaktäriseras av kvarteret Bageriets 

avgränsning mot torget liksom torgets västra del med det f.d. stadshuset och 

Signalfabrikens fasader. Torget utgör en mindre yta som idag utgörs av 

trafiklösningar, särskilt spårvagnen, belysning och andra inbyggda element. 

Torget har historiskt haft en järnvägspark och innehållit mer grönska. Klippta 

lindar som följer Landsvägens sträckning, är det som idag utgör torgets grönska.  

 

Marabouparken som ligger i anslutning till detaljplaneområdet anlades 1937–

1955, som rekreationsområde för Maraboufabrikens personal. Parken 

utformades, med Sundbybergs Gårds park som förebild, av trädgårds- 

och landskapsarkitekterna Sven Hermelin och Inger Wedborn. Under 18 år 

skapades parken i ett unikt samarbete med flera av den tidens främsta arkitekter, 

landskapsarkitekter och konstnärer. Parken har mycket höga kulturhistoriska, 

konstnärliga och arkitektoniska värden. 

 

Riksintressen 

Mälarbanan genom Sundbyberg är utpekad som järnväg av riksintresse och ska 

därmed skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av anläggningen. Befintlig bana liksom behovet av ökad 

järnvägskapacitet med en utbyggnad av ytterligare spår ingår i riksintresset. 

Även Sundbybergs station och ytterligare spår på grund av behov av ökad 

järnvägskapacitet är av riksintresse. Bällstaviken som är placerad i sydvästlig 

riktning är en vik av Ulvsundasjön som i sin tur är en vik av Mälaren. Mälaren 



 

   

med sina öar och strandområden är i sin helhet av riksintresse, vilket innebär att 

Bällstaviken är en del av detta riksintresse. Duvbo, ett villaområde som ligger i 

anslutning men utanför detaljplaneområdet är ett f.d. municipalsamhälle som 

idag domineras av äldre villabebyggelse i jugend och nationalromantisk stil. 

Duvbo utgör riksintresseområde för kultumiljövården men är placerad utanför 

detaljplaneområdet.  

 

Fornlämning 

Intill Landsvägen finns en fornlämning i form av ett vägmärke (milstolpe).  

 
Figur 3. Rödmarkerad cirkel visar på fornlämningen inom planområdet.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Mälarbanans förläggning i tunnel som utförs av Trafikverket gör att järnvägen, 

den struktur som legat till grund för Sundbybergs uppkomst och utveckling, 

försvinner ur stadsbilden. Den barriär som järnvägen utgör kommer att 

omvandlas till ett stråk, ”Promenaden” samtidigt som en lokalgata anläggs. Det 

som tidigare fungerade som en barriär kommer genom planen att utvecklas till 

ett offentligt promenadstråk som kommer att länka samman kvartersstaden på 

den norra sidan och industristaden på den södra. Genom att järnvägens 

sträckning hålls fri från bebyggelse och tas tillvara och markeras genom det nya 

gröna stråket och en lokalgata, kommer det vara möjligt att även fortsatt förstå 

järnvägens ursprungliga sträckning vilket är positivt för det kulturhistoriska 

värdet.  

 

För Sundbybergs torg beskriver planen hur platsen ska utvecklas och 

bedömningen är att hänsyn tas till platsens kvalitéer utifrån ett 

kulturmiljöperspektiv. Det är positivt att ytan hålls fri från större byggnader då det 

blir lättare att läsa av järnvägens ursprungliga sträckning. Att känslan ska vara 

småskalig och intim bedöms vara positivt ur kulturmiljösynpunkt. Det är också 

positivt att ytan framför gamla stadshuset hålls fri.  



 

   

I den östra delen av Sundbybergs torg planeras för en ny stationsbyggnad och 

tillhörande kontorslokaler. Stationsbyggnaden kommer att utgöra en nod för 

kollektivtrafiken. Gällande skala och hushöjder för ny bebyggelse planeras 

stationsbyggnaden att kunna bli upp till 16 våningar. Bebyggelse som blir allt för 

hög skulle förändra den småskalighet som idag kännetecknar planområdet vilket 

även kan påverka kulturmiljön. Detta bör beaktas vid utformningen av 

stationsbyggnaden.  

 

Riksintressen inom planområdet såsom Mälarbanan kommer inte att påverkas 

av planen. Mälarbanans utbyggnad från två till fyra spår samt dess överdäckning 

och intunnling genom planområdet ingår ej i planen utan det är Trafikverkets 

projekt. Som tidigare beskrivits så arbetar Trafikverket med att ta fram en 

miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande järnvägsplan för projektet. 

Bällstaviken är en del av riksintresset Mälaren då det är en vik till Ulvsundasjön 

som är en vik till Mälaren. Bällstaviken kan komma att påverkas genom ökad 

föroreningsgrad på grund av ny bebyggelse samt ökad trafik i planområdet. 

Föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen ska beaktas för att minimera 

belastning och påverkan på Bällstaviken.      

 

Mellan torget och Landsvägen planeras för en ny byggnad som kommer att bilda 

en del och möta hörnet till Gjuteribacken. Byggnaden som är ett studenthus är 

en sex-våningsbyggnad och kommer också att i sin västra del utgöra en koppling 

mellan Rosengatan och torget. På torget finns illustrerat mindre mer fritt 

placerade byggnader i avgränsningen till Landsvägen. Studenthuset kommer ha 

en viss påverkan på läsbarheten för kvarteret Bageriet som finns söder om 

planområdet.  

 

I det fall fornlämningen inom detaljplaneområdet kommer att påverkas behöver 

kontakt med länsstyrelsen vidtas och om det ska ske ingrepp på fornlämningen 

krävs det tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950).   

 

Detaljplanen avser att bibehålla Marabouparkens nuvarande utformning som har 

högt kulturhistoriskt och rekreativt värde. Promenadstråket knyter an och 

förbättrar kopplingen till Marabouparken.   

  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

 

 

 

 



 

   

Checklista 3. Naturvärden  

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till naturvärden.   

 

Identifierade naturvärden 

 

• Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter  

• Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  

• Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 

Beskrivning En översiktlig naturvärdesinventering, se figur fem, visar på ett område inom 

detaljplanen som har höga naturvärden och påtagligt biotopvärde. Inom detta 

område har naturvårdsarterna svavelticka (svamp), ekticka (svamp som är på 

”nära hotad” på rödlistan från 2015) och blanksvart trämyra (steklar) identifierats. 

Ekar som ekticka växer på har ofta håligheter som gynnar insektslivet och bark 

där det kan förekomma intressanta mossor och lavar. Svaveltickan är viktig för 

skapandet av ihåliga ekar. Naturvärdet inom området motiveras av att det finns 

gamla träd av ek och tall i ljusöppen miljö, inslag av blommande buskar samt  

naturvårdsarter varav en är rödlistade. 

  

Delar av området ligger inom strandskyddzon vilket innebär att det måste 

beaktas.  

 

 

Figur 4. Det rödmarkerade rutnätsområdet till vänster i figuren är en del av 

naturvärdesinventeringen som har gjorts för området Rissne där en liten del ligger 

inom området. Rödmarkeringen  visar att en del av naturvärdesinvneteringen visar på 

höga naturvärden.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13


 

   

Beskrivning Planen bedöms inte påverka området där ektickan finns och naturvärden med 

högt artvärde som finns inom området kommer inte påverkas nämnvärt. 

Påverkan på växtlighet inom detaljplaneområdet är liten. Det gröna 

promenadstråket som föreslås ovanför tunnelförläggningen av Mälarbanan tillför 

mer grönyta än vad som försvinner vilket bidrar till att stärka de ekologiska 

spridningssambanden i området med tillhörande naturvärden. En lokal grönplan 

för planområdet är under framtagande där syftet är att inventera vidare kring 

värdefulla träd och även föreslå åtgärder för omhändertagandet av dessa.   

 

Föreslagen planbeskrivning kräver att strandskyddet upphävs i samband med 

planen. Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 17 § får kommunen upphäva 

strandskydd för ett område om det finns särskilda skäl för det och om intresset 

av att ta området i anspråk på det sätt som avses i planen väger starkare än 

strandskyddsintresset. Bestämmelserna i MB 7:18c-18g § ska tillämpas. För 

planen är det främst 18c§ som är av intresse. 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Checklista 4. Sociala värden  

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till sociala värden.  



 

   

 

Identifierade sociala värden 

 

• Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 

bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

• Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 

skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 

fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

• Mötesplatser 

• Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

 

Beskrivning Tillgången på grönytor inom detaljplaneområdet (centrala Sundbyberg) är cirka 

6-9 m²/invånare. För invånarna som bor i centrala Sundbyberg är tillgängligheten 

till grönytor i vissa fall begränsad på grund av topografin, trafik och/eller 

järnvägsspår vilket bidrar till att det blir längre distans till närmaste grönområde.  

 

De parker och grönområdet som finns i anslutning till planområdet har markerats 

ut i figur sex.  

 

Figur 5. Kartan visar grönområden som ligger i anslutning men utanför planområdet. 

Marabouparken (numrerad som nio) är placerad i den västra delen av kartan och 

ligger i direkt anslutning till platsen. Parken anlades i två etapper; den höga övre 

delen är integrerad med byggnaderna och består av sammanlänkade gröna rum 

med damm, arkader och utplacerade skulpturer. Den nedre delen av parken 

består av en öppen stora gräsyta och en plaskdamm med paviljong. Parken har 

ett högt värde ur såväl kulturhistoriskt som rekreativt. Det arkitektoniska värdet är 

högt ur ett lokalt som nationellt perspektiv. Marabouparken innehar också 

kulturell service med konserthallens verksamhet.  

Ytterligare parker i närheten av platsen är Tornparken (nummer åtta), 

Kyrkoparken (nummer sju), Furuparken (nummer sex) och Tuvanparken 

9  

8  

10  

7  

6  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7


 

   

(nummer tio). Tornparken och Marabouparken är välbesökta gröna, rekreativa 

målpunkter i området.  

 

Stadens mittpunkt, Sundbybergs torg, utgör en mindre yta som utgörs av 

trafiklösningar, särskilt spårvagnen, belysning och andra inbyggda element. 

Torget utgör stadens centrala mötesplats med kommersiell service, bibliotek, 

restauranger med mera. Utöver torget är stadens kommersiella service främst 

centrerad kring stationsområdet. Även Sturegatan utgörs av kommersiell service, 

dock så ligger det utanför planområdet. Klippta lindar som följer Landsvägens 

sträckning, är det som idag utgör torgets grönska.  

 

I anslutning till Sundbybergs torg ligger Sundbybergs station som är 

stadens kommunikationsnod. Landsvägen som kopplar samman torget 

med Sundbybergs station är en av de gator i staden som har största flöden 

av gående. 

 

Järnvägsgatan har en äldre karaktärsskapande trädallé i dess västra delar. 

Trädallén bidrar både till att minska rummets skala och upplevelsen av en äldre 

ståndsmässig stadsgata. Järnvägen är både en barriär och till stora delar ett 

grönt stråk genom staden, se figur sju. 

 

 

Figur 6. Järnvägsgatan till vänster med den äldre karaktärsskapande trädallén och 

järnvägen som idag utgör en barriär och samtidigt ett grönt stråk genom staden. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Detaljplanen förväntas ha främst positiva sociala konsekvenser. Planen ökar 

andelen vistelseytor i form av parker, torg och stråk centrala Sundbyberg. De 

största tillskotten utgörs av den gröna urbana promenaden med parkrum ovanför 

tunneln. Promenadstråken planeras utformas så att det skapas förutsättningar 

att stärka möjlighet för handel, restauranger och samhällsservice vilket medför 

ytterligare värden för det sociala livet. Planen avser anlägga en lokalgata där 

trafiken kan ha viss negativ påverkan på det rekreativa och sociala värdet längs 

med promenadstråket. Ju mer trafiken kan begränsas på lokalgatan längs 

stråket desto högre rekreationsvärde kommer denna yta att få. 

 



 

   

Det nya promenadstråket som planeras med grönytor och den förbättrade 

kopplingen till Marabouparken ger nya kvaliteter i stadsmiljön. De 

samhällsekonomiska nyttorna av att tillskapa grönområden är betydande särskilt 

mot bakgrund av den brist på grönytor som finns i nuläget.  

 

Planen avser att bygga ett stationshus med fler resmöjligheter som möjliggör för 

ytterligare flöden och därmed förbättrat underlag för en större variation av 

service. Detta bidrar till levande gator och högre funktionsblandning. 

 

Sundbybergs torg återfår sin betydelse som sammanlänkande och livligt torg 

genom att knytas an till norra delen av centrum, och genom nya målpunkter och 

att flera nya gångstråk uppstår över torget. 

 

Det planerade studenthuset är positiv ur funktionsblandningen inom planområdet 

och medför att nattbefolkning skulle adderas vilket bidrar till mer rörelse och 

ökad trygghetskänsla i de centrala delarna av planen.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Överlag bedöms de sociala värden som medförs genom detaljplanen vara 

positiva och långsiktiga.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Checklista 5. Materiella värden  

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till materiella värden.  

 



 

   

Identifierade materiella värden 

• Rekreation, idrott, friluftsliv, bibliotek 

• Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 

• Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, 

färjelägen, hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

• Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt 

elnät, transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme 

och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

 

Beskrivning I centrala Sundbyberg ligger stadens affärscentrum, här återfinns kommersiell 

service som restauranger, bibliotek, butiker och kommunikationer längs med 

områdets smågator. Sundbybergs station är en av Stockholms viktigaste 

trafiknav och Sundbyberg är en av landets mest kommunikationstäta kommuner. 

Här möts pendeltåg, regionaltåg, tunnelbana, tvärbanan och bussar. Stationen 

med dess variation av kommunikationer präglar centrumets karaktär med spår- 

och trafikplatser. Signalfabrikens galleria utgör också en mötesplats med 

kommersiell service. Landsvägen som kopplar samman torget med Sundbybergs 

station är en av de gator i staden som har största flöden av gående. En 

återvinningsstation finns placerad på parkering intill Löfströms allé. Ledningsnät 

för fjärrvärme och fjärrkyla samt elnät finns inom planområdet. Ett tvåvånings 

parkeringshus finns i västra delen av planområdet.     

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Stationsbyggnaden som planeras byggas kommer fungera som ett utökat 

resecentrum med fler resmöjligheter som möjliggör för ytterligare flöden och 

därmed förbättrat underlag för en större variation av service. Det ökade behovet 

av lokalyta och arbetsplatser kommer kunna tillgodogöras genom planens förslag 

på nya kontorslokaler i anslutning till stationsbyggnaden.     

 

Befintliga parkeringsplatsen i västra delen av planområdet kommer att rivas men 

kommer att ersättas med ett nytt parkeringshus.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

 

 

Checklista 6. Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till risker för människors hälsa eller för miljön.  



 

   

 

Identifierade risker för människors hälsa eller för miljön   

• Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, 

torka, värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

• Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 

• Verksamheter som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, 

sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, 

markföroreningar) 

• Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning, 

elektromagnetiska fält) 

• Utomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning) 

 

Beskrivning Mälarbanan som går igenom detaljplaneområdet (se figur åtta) trafikeras av både 

person- och godstrafik. En del av godstrafiken utgörs av farligt godstransporter. 

Om en olycka inträffar med ett tåg på järnvägen kan omgivningen påverkas. 

Urspårningar kan ge upphov till påkörning (i närheten av järnvägen) och, om 

vagnarna innehåller farligt gods, påverkan på eller utsläpp av det farliga gods 

som transporteras. Olyckor vid transport av farligt gods kan ge upphov till 

konsekvenser som brand, explosion och utsläpp av giftiga och/eller frätande eller 

på annat sätt skadliga ämnen om åverkan sker på godset. 

 

 
Figur 7. Vit-röd streckade markeringen visar Mälarbanans sträckning som går genom 

detaljplaneområdet. 

 

Buller 

Detaljplaneområdet är på grund av järnvägens närhet bullerutsatt vid passage av 

tåg annars är det långt från motorleder och annan störande verksamhet. 

Vibrationer har hanterats genom att tågtrafiken har viss fartbegränsning. 

Landsvägen i söder om detaljplaneområdet som är ett viktigt stråk har höga 

bullernivåer, se figur nio, och detsamma gäller för Järnvägsgatan där ekvivalenta 



 

   

ljudnivåer på upp mot 70 dBA uppmäts. Detta beror främst på grund av intensiv 

trafik men även Mälarbanan.    

 

 

Figur 8. Ekvivalenta ljudnivåer på 65-70 dBA har uppmätts på Landsvägen och 

Järnvägsgatan som ligger inom detaljplaneområdet. 

Enligt stadens radonriskkarta är området lågriskområde för markradon. 

Radonmätningar i befintliga, närbelägna, bostadshus visar att markradon inte 

förekommer i sådan omfattning att riktvärdena for radon inomhus överskrids.  

 

I en rapport gällande markmiljö har en inventering på platsen genomförts för att 

identifiera områden med möjliga markföroreningar. Inom detaljplaneområdet 

finns det ett antal områden som bör belysas gällande markmiljö. Område 12 i 

figur tio består av spårområde, asfalterade ytor och mindre byggnader. Inom 

området finns det enligt Länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade området 

ett identifierat men inte inventerat objekt motsvarande drivmedelshantering. 

 

Figur 9. Områden där markmiljön identifierats med möjliga föroreningar. 

Område 13 består bland annat av Magasinet och Godset och det finns fem 

identifierade men ej inventerade ebh-objekt. Området består även av 

Sundbyberg 2:78 (se figur tio) där det enligt ebh-databasen tidigare funnits 

verkstad och gjuteriverksamhet. I samband med tidigare markarbeten har 

Område 12  

Område 13  

Sundbyberg 2:78  



 

   

schaktsanering avseende jord genomförts på en fastighet i området då marken 

funnits förorenad med metaller och PAH.    

 

Området längst västerut på platsen (se figur elva nedan) består i nuläget av en 

parkering. Vid markarbete har föroreningsindikation varvid sanering av jord 

utfördes. Öster om området har klorerade lösningsmedel påträffats i grundvattnet 

och det kan inte uteslutas att denna förorening även finns inom själva området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Parkeringsområdet (inringat med svart) där föroreningsindikation varvid 

sanering av jord utförts. 

 

Översvämning 
Häftiga regn är en orsak till översvämningar, liksom nivåförändringar i hav och 

vattendrag. För att identifiera riskområden för översvämning har en 

skyfallskartering gjorts för hela Sundbybergs stad. Översvämningsområden i 

staden har beräknats för ett skyfall motsvarande ett regn med återkomsttiden 

100 år. Området längs med Bällstaån som ligger i anslutning till planområdet 

ligger inom den zon som riskerar att påverkas av höga vattennivåer i Mälaren, 

via Bällstaviken. Mindre områden inom detaljplaneområdet riskerar att 

översvämmas vid häftiga regn, se figur elva nedan. 

 

Parkering  



 

   

 
Figur 11. Områden med lila färg inom och i anslutning till planområdet som riskerar att 

översvämmas vid häftiga regn. Inringade områden ligger inom detaljplaneområdet.   

Enligt översiktliga beräkningar för år 2015 ligger dygnsmedelhalterna av 

partiklar, PM10, i intervallet 20-50 μg/m3 inom området, vilket innebär 

att miljökvalitetsnormen, MKN för PM10, inte överskrids. Stadens 

stadsbyggnads- och miljöförvaltning utför mätningar av luftkvalitet längs vissa 

gator i kommunen under vinterhalvåret december – mars. Inget av de uppmätta 

värdena inom planområdet överskrider miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs i de områden som kan antas påverkas av planen. 

• Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

• Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

Beskrivning Bällstaån passerar i den sydvästra delen och ligger i anslutning till planområdet. 

Ån börjar i Jakobsberg och rinner genom Järfälla, Stockholm och Sundbyberg 

och är en av de få stora åar som fortfarande finns kvar i Stockholmsområdet. Ån 

mynnar ut i Bällstaviken som är en del av Mälaren-Ulvsundasjön, se figur 13 för 

gränsdragningen mellan Bällstaån och Mälaren-Ulvsundasjön. En stor del av 

vattnet i Bällstaån är dagvatten eller regn- och smältvatten från gator, 

bebyggelse och industriområden Mälaren-Ulvsundasjön. Bällstaån är en klassad 

vattenförekomst (vattendrag) enligt EU:s vattendirektiv vilket innebär att det finns 

fastställda miljökvalitetsnormer.  

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/


 

   

 
Figur 12. Gräns mellan Bällstaån och Mälaren-Ulvsundasjön. 

Enligt VISS har Bällstån otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god 

kemisk status. Kvalitetskravet är satt till god ekologisk status till år 2027. 

Tidsfristen beror på att nödvändiga åtgärder är tids- och resurskrävande. Vad 

gäller särskilda förorenande ämnen överskrids gränsvärdet för ammoniak i 

vattnet. Kvalitetskrav avseende kemisk status är satt till god kemisk status med 

undantag för vissa ämnen som kvicksilver och kvicksilverföreningar, bromerade 

difenyletrar samt tidsfrist till år 2021 för benso(b)flouranten och 

benso(g,h,i)perylen. Bällstaån har problem med höga halter näringsämnen vilket 

leder till övergödning och syrefattiga förhållanden samt miljögifter. Bällstaån har 

historiskt tagit emot orenat process- och dagvatten vilket bidragit till att 

sedimenten i ån är förorenade.    

 

Enligt VISS har Mälaren-Ulvsundasjön måttlig ekologisk status och uppnår ej god 

kemisk status. Kvalitetskravet är satt till god ekologisk status till år 2021 då 

nödvändiga åtgärder är tids- och resurskrävande. För den ekologiska statusen 

understiger effekten av alla kända åtgärder förbättringsbehovet för 

näringsämnen med mer än 25%. Utredning av påverkanskällor och ytterligare 

åtgärder behöver göras. Kvalitetskrav avseende kemisk status är satt till god 

kemisk status med undantag för vissa ämnen som kvicksilver och 

kvicksilverföreningar, bromerade difenyletrar samt tidsfrist till år 2027 för 

antracen, bly, blyföreningar och tributyltenn. Ulvsundasjön har problem med 

höga halter näringsämnen vilket leder till övergödning och syrefattiga 

förhållanden, samt miljögifter och förändrade habitat genom fysisk påverkan. 

 

Ett lokalt åtgärdsprogram är under framtagande för Mälaren-Ulvsundasjön. Detta 

åtgärdsprogram tas fram av Sundbyberg, Stockholm samt Solna. De 

förbättringsbehov som identifierades var en reduktion med 10 % fosfor, 81 % 

koppar, 54 % kadmium samt 44 % bly. 



 

   

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Beskrivning Risker för människors hälsa 
Detaljplanen visar på en byggnad intill den norra mynningen som 

ligger närmare än det rekommenderade skyddsavståndet på 25 meter. Det 

är tänkt att vara en teknikbyggnad och den ska ha en risksänkande effekt. 

Eftersom det är en teknikbyggnad, och med skyddsåtgärder är det möjligt 

att detta kan vara acceptabelt ur risksynpunkt.  

 

Både vid den norra och södra tunnelmynningen finns byggnader närmare än 50 

meter från spårmitt. Vid dessa byggnader är individrisken förhöjd och 

skyddsåtgärder kommer behövas för att individrisken ska bli acceptabel. En 

fördjupad riskutredning har genomförts för planområdet där riskerna med att 

placera byggnader i anslutning till tunnelmynningarna samt övriga riskkällor har 

utretts samt skyddsåtgärder föreslås. De skyddsåtgärder som föreslås i den 

fördjupade riskanalysen (se figur 14) rekommenderas utifrån vilka olyckor som 

medför de förhöjda risknivåerna som huvudsakligen är påkörning, olyckor med 

brandfarlig vätska och brandfarlig och/eller giftig gas. 

 

 
Figur 13. Föreslagna skyddsåtgärder som den fördjupade riskanalysen rekommenderar 

vid nya byggnader i planområdet. 

Individrisken i anslutning till Mälarbanan är generellt sett mycket låg, eftersom 

Mälarbanan till stor del kommer gå i tunnel. Det är framförallt vid 

tunnelmynningarna som individrisken är något högre, men efter åtgärder är 

individrisken i det acceptabla området för personer som vistas inomhus och 



 

   

precis i den nedre delen av ALARP-området1 för utomhusvistelse. Fler åtgärder 

än de föreslagna bedöms inte göra någon nytta med avseende på individrisken, 

särskilt eftersom det i praktiken skulle innebära åtgärder för att hindra vistelse 

utomhus. Det sistnämnda är svårgenomförbart, svårt att följa upp och innebär 

stora inskränkningar i människors rörelsefrihet. Det är viktigt att 

rekommenderade skyddsåtgärder beaktas och implementeras vid anläggning av 

byggnaderna inom detaljplanen.   

 

Radon 

Markradon förekommer inte i området enligt stadens markradonkarta men ska 

beaktas vid byggnaders konstruktion och utförande. 

 

Stationsbyggnad 

Planen avser inte placera bostäder, kontor eller liknande byggnader direkt ovan 

tunneln förutom stationsbyggnaden som är den större byggnad som placeras 

direkt ovan överdäckning. Angående samhällsrisken kan placeringen av 

stationsbyggnaden motiveras dels utifrån fördelningsprincipen där det är ett stort 

värde för resenärerna och boende i Sundbyberg att ha närhet till kollektivtrafiken 

samt att Mälarbanan medför en stor nytta för samhället. Att acceptera en 

samhällsrisk som ligger inom ALARP-området torde således vara rimligt efter att 

föreslagna åtgärder vidtagits.  

 

Stationsbyggnaden kommer vara på ett område inom detaljplanen där det 

tidigare funnits verkstad och gjuteriverksamhet (Sundbyberg 2:78 i figur tio). 

Under planarbetet i detta område bör eventuella miljö- och hälsorisker vid 

planerad markanvändning utredas. Inför genomförande bör mark, grundvatten, 

porgas och inomhusluft undersökas för att säkerställa korrekt hantering av 

massor vid överskottsmassahantering. Stationsbyggnaden planeras till 16 

våningar vilket kan bidra till skuggande inverkan och sämre ljusförhållanden på 

omgivande vistelseytor och byggnader. Rekommendation är att ta fram 

solstudier för byggnader som riskerar att skapa sämre ljusförhållanden på 

omkringliggande vistelseytor samt närliggande byggnader. En vindstudie har 

tagits fram för stationsbyggnaden för att avgöra om fotgängarnas komfort och 

säkerhet i området kring stationsbyggnaden är acceptabla eller ej. Analysen 

visar att den lokala vindmiljön kan uppfattas som obekväm för längre sittande vid 

sydöstra sidan av byggnaden och vid ingången till Lysgränd. En mer detaljerad 

undersökning visar att komforten är acceptabel under andra och tredje kvartalet. 

Inga säkerhetsproblem för fotgängare kunde observeras.     

 

Områden inom detaljplaneområdet som består av historisk verksamhet som 

potentiellt kan ha förorenat mark och grundvattnet rekommenderas att 

 

1 I Sverige används ofta begreppet ALARP när riskkriterier diskuteras. Förkortningen står för As Low As Reasonably Practicable 

och ALARP området utgör den gråzon i risknivåer där risken är större än vad som anses godtagbart utan åtgärder, samtidigt 

som den är lägre än vad som kan ses som helt oacceptabelt. En risk inom ALARP-området kan alltså vara både acceptabel och 

oacceptabel beroende på vilka möjligheter det finns till att implementera åtgärder för att minska risken. Om skyddsåtgärder kan 

ses som rimliga baseras på kostnad-nytto analyser, men ibland används även kvalitativa resonemang och branschpraxis 



 

   

undersökas vidare i planprocessen. Där det planeras för uppförandet av 

byggnader bör det undersökas särskilt för att bedöma eventuella hälso- och 

miljörisker. Vid påträffande av förorenad jord i en eventuell undersökning kan 

åtgärd genomföras i samband med anläggningsarbeten på de aktuella 

områdena.  

 

Buller 

Ovanpå tunnelförläggningen kommer det att anläggas ett promenadstråk samt 

en lokalgata. Med planens intention om att prioritera gång, cykel och 

kollektivtrafik kan biltrafikens ökning och ökningen av trafikbullret begränsas. 

Studenthuset som planen föreslår är placerad på Landsvägen där bullernivåer 

mellan 65–70 dBA uppmätts. Riktvärden för bullernivåer för studentbostäder är 

65 dBA. Risken för exponering för höga bullernivåer från Landsvägen måste 

beaktas och tillämpning av åtgärder övervägas. 

 

Vatten 

En dagvattenutredning har genomförts för planområdet där föreslagna åtgärder 

bidrar till att dagvattnet som genereras i området och som släpps ut i Bällstaån, 

Bällstaviken och Ulvsundasjön är av så god kvalitet att det bidrar till 

miljökvalitetsnormerna kan uppnås. Riktlinjer föreslås med en åtgärdsnivå med 

målet att rena 90 % av årsavrinningen från förorenade ytor som trafikerade 

vägar. Detta kan åstadkommas genom filtrerande system så som växtbäddar 

som fördröjer och renar motsvarande 10 mm nederbörd. För mindre förorenade 

ytor som gång- och cykelvägar kan genomsläppligt material användas för att 

minska avrinningsvolymen. För att inte försämra möjligheterna att uppnå 

eftersträvade miljökvalitetsnormer rekommenderas att detaljerade utredningar för 

implementering utförs i första hand för följande områden: 

 

• Växtfilter/regnbäddar för vägavrinning (flera mindre lokala system i 

gaturummet inklusive järnvägspromenaden, med en kombinerad total yta 

om ca 550 m2), eventuellt i kombination med gatuträd. 

• Möjlighet för genomsläppligt material och infiltration inom tunnelkorridoren 

för att öka grundvattenbildningen.  

• Underjordiskt dagvattenmagasin med filter vid Båtklubben (markanspråk 

47m2, rening av dagvatten till Bällstaviken). 

För att planen ska bidra till att klara miljökvalitetsnormerna för vatten inom 

planområdet behöver åtgärderna i dagvattenutredningen beaktas.  

 

Luft 

Planens största påverkan på luftkvaliteten utgörs av bil och lastbilstrafik där det 

planeras för lokalgata och där framtida luftkvalitet kommer att bero på 

trafikmängden och framtida emissioner. Det finns en tydlig linje med planen om 

att begränsa biltrafiken i centrala Sundbyberg. Bland annat ska fotgängare, 

cyklister och kollektivtrafikresenärer prioriteras. Samtliga miljökvalitetsnormerna 

för luft bedöms kunna klaras med planens utformning.  

 



 

   

Effekterna av både buller och luftföroreningar inom planområdet kommer 

mestadels från trafiken. Den teknisk utvecklingen av bil och lastbilstrafiken samt 

hur snabbt staden och samhället ställer om till utsläppsfria fordon och fossilfria 

drivmedel påverkar i stor grad långsiktiga och framtida hälsokonsekvenser av 

buller och luftföroreningar. Dagens övergång där högre andel elbilar och 

förändrade fordonsbränslen medför successivt minskade avgasutsläpp, bland 

annat kvävedioxid samt lägre bullernivåer. Den tekniska utvecklingen medför 

sannolikt att på lång sikt så kommer kvävedioxidhalterna samt bullernivåer inom 

planområdet blir lägre jämfört med idag.  

 

Klimatförändringar 

Klimatförändringar leder bland annat till att risken för översvämningar ökar. Detta 

har beaktats i den skyfallskartering som gjorts inom ramen för stadens nya 

översiktsplan. En klimatfaktor på 1,2 har använts enligt Svenskt vattens 

rekommendationer för beräkningar av nederbörd. Delar av detaljplanen ligger 

inom områden som riskerar att översvämmas, bland annat delar av 

järnvägsgatan samt delar som är utanför detaljplanen såsom hela strandlinjen 

längs Bällstaån. Översvämningskarteringen visar på nivåer på cirka 0,5-0,7m vid 

Järnvägsgatan vid regn med 100 års återkomsttid. Genom att beakta detta i 

höjdsättning av framtida gatunät och byggnader kan risk för översvämning 

undvikas. En skyfallsutredning är under framtagande för den aktuella planen för 

att bättre kartera områdena som är riskutsatta.  

 

Planen kommer genom anläggandet av stora grönytor längs med 

promenadstråket och genom det sammanhängande stråket bidra till ett bättre 

klimat. 

 

Byggskede 

Byggskedet av stationsbyggnaden, studenthuset samt anläggandet av 

promenadstråket och lokalgatan påverkar människor som bor, vistas eller arbetar 

i planområdet. Påverkan sker i form av störningar såsom buller, vibrationer, 

begränsad framkomlighet, utsläpp av föroreningar till mark och vatten och viss 

olycksrisk. Byggbuller hanteras enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller 

från byggplatser (NFS 2004:15). Byggtiden kommer även innebära att 

arbetsmaskiner och transporter leder till utsläpp till luft. Stadens miljökrav i 

entreprenader angående fordon- och drivmedel ska tillämpas för att reducera 

miljöpåverkan under byggskedet.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kommentar Risk för människors hälsa eller för miljön kan uppstå baserat på planen men med 

föreslagna åtgärder och rekommendationer kan dessa risker undvikas.  

 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

   

Checklista 7. Sammanvägd bedömning  

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Bedömningen är att värden och risker i de fem undersöka checklistorna inte bidrar 

till betydande miljöpåverkan.  

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön? Ja  

Bedömning Sammantaget bedöms planen inte innebära betydande miljöpåverkan. Påverkan 

förväntas på kulturvärden, sociala värden och risker för människors hälsa eller 

miljön, dock antas påverkan ej vara av betydande omfattning. 

 

Genom att skapa ett synligt stationshus och anlägga ett nytt promenadstråk som 

följer järnvägens sträckning med synliga spår kommer planområdets 

kulturhistoria med järnvägen att fortsättningsvis kunna bevaras. Under 

förutsättning att planförslaget beaktar existerande naturvärden inom området 

kommer dessa att inte påverkas särskilt. Genom det gröna stråk som planeras 

att gå igenom detaljplaneområdet kommer mer grönyta tillkomma vilket bidrar till 

att stärka de ekologiska spridningssambanden inom området.  

 

Planens påverkan på sociala värden är långsiktig och positiv då nytt parkstråk 

genom detaljplanen ökar andelen grön- och vistelseyta för människor som bor, 

vistas eller arbetar inom området. Den förbättrade kopplingen till Marabouparken 

bidrar till nya kvaliteter i stadsmiljön.  



 

   

För att undvika risker för människors hälsa och säkerhet bör detaljplanen ta 

hänsyn till och implementera föreslagna skyddsåtgärder som den fördjupade 

riskutredningen samt utredningen av markmiljö och geoteknik föreslår. Att beakta 

samt implementera föreslagna åtgärder som dagvattenutredningen identifierat är 

av vikt för att planen ska bidra till att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten.  

 

För att främja en god luftkvalitet samt minska störningar från buller är det av stor 

vikt att planen fortsätter arbeta med sin ursprungliga intention med att prioritera 

fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer vad gäller tillgänglighet, 

ytanspråk och framkomlighet.  

Motiverat ställningstagande 

Detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning 

med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och 

bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken behöver inte upprättas.  
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Bilaga 1 

Kulturvärden 

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 

 Biologiskt kulturarv 

 Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

 Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  

 Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 

 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

 Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 

 Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 

 Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML  

 Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML  

 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML  

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv (Information) 

 

Naturvärden 

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

 Naturtyper enligt habitatdirektivet  

 Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

 Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan  

 Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen  

 Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag  

 Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

 Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka 

Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

 Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 

 Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 

 Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

 Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  

 Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 

 Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB  

 Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB 

 Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 

 Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 

 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P27
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P12
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P3


 

 

 Landskapsbildskyddsområde 

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv  

 Biosfärsområden  

 Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen  

 Skyddade marina områden enligt OSPAR  

 Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 

Sociala värden 

 Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller 

bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

 Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, skidbackar, lekplatser, 

ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och 

klättring. 

 Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 

 Tysta områden 

 Turistdestinationer 

 Mötesplatser 

 Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB  

 Världsarv 

 Biosfärsområden 

 

Materiella värden  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

 Skog (skogsbruk) 

 Fiske (vilt och odling) 

 Mark till rennäring 

 Ängs- och betesmark (jordbruk) 

 Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 

 Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 

 Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

 Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

 Mineraler, bergarter, jordarter 

 Energiresurser (t.ex. torv, kol) 

 Färskvatten (grundvattenförekomster) 

 Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer och fossil) 

Övriga materiella värden: 

 Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

 Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, transformator- och 

kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för 

båt och bil) 

 Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

 Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
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 Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, 

tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

 Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 

 Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 

räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 

 Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, 

omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

 Miljöskyddsområde (7 kap. 19–20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 

 Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 

 Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 

 Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 

 Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 

 Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 

vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

 Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

 Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, lavin, 

erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

 Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 

 Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 

 Verksamheter som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, luftföroreningar 

inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

 Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

 Utomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning) 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas påverkas av planen. 

 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

 Miljökvalitetsnorm för buller  

 Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten  

 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten  

 Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 

 
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P19
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P21
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P5
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8

