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Detaljplaneprocessen
Detaljplanen har upprättats med utökat planförfarande i enlighet med plan- och
bygglagen (2010:900), enligt dess lydelse från den 1 januari 2015. Under
planprocessen har myndigheter, sakägare och andra som är berörda möjlighet att
lämna synpunkter på detaljplanen.

Så här långt har vi kommit i planprocessen

Handlingar
Detaljplanen består av planbeskrivning och plankarta med bestämmelser. Till
underlag finns:
 PM Dagvattenutredning, (Sundbybergs stad, 2019-06-19)
 Rapport Dagvattenutredning, (Tyréns, 2018-11-27)
 Fördjupad riskutredning för Mälarbanan Sundbyberg, (Briab, 2019-04-10)
 Funktionsutredning med bilagor 1-3, (Sweco, 2018-10-05)
 Teknisk förstudie landskapsarkitektur, (Sweco, 2018-10-12)
 PM Geoteknik och hydrogeologi, (Golder, 2019-05-15)
 PM Markmiljö, (Golder, 2019-05-29)
 Dagsljusstudie, (Sweco, 2019-05-17)
 Sol- och skuggstudie, (Marge Arkitekter, 2019-09-02)
 Rapport Vindstudie, (Ingrid Cloud 2019-05-17)
 Kulturmiljöutredning, (Sweco, 2018-01-23)
 Reviderad Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), samt underlagsrapporter
(Trafikverket 2019-06-10)
 Trafikutredning centrala Sundbyberg, (stadsmiljö- och serviceförvaltningen
2019-08-19)
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Bakgrund
Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län,
från två till fyra spår, på en delsträcka av Mälarbanan. Trafikverket har genom avtal
med Sundbybergs stad (Medfinansieringsavtalet, 2013 och Tillägg till
medfinansieringsavtalet, 2017), åtagit sig att förlägga utbyggnaden av Mälarbanan
genom Sundbyberg i tunnel. Det innebär att stora ytor skapas för utveckling av
centrala Sundbyberg. Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som krävs för att bygga
ut järnvägen från två till fyra spår inklusive välfungerande stationer. Staden får
tillgång till all mark ovanpå tunneln och ansvarar för alla åtgärder för infrastruktur
och iordningställande av mark till en fungerande stadsmiljö.
Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av kommunstyrelsen
den 12 mars 2018. Avsikten med planprogrammet är att ge stöd i detaljplanearbetet
i fråga om vissa strategiska vägval och översiktliga frågor. Sundbybergs stads arbete
med programområdets tre detaljplaner drivs framåt i olika takt, där den första
detaljplanen, följer Trafikverkets planprocess för järnvägsplanen, sträckan
Huvudsta-Duvbo inom ramen för projekt Mälarbanan.
Projekt Mälarbanan, sträckan Huvudsta–Duvbo, drivs av Trafikverket i samverkan
med Sundbybergs stad och projektet styrs av tre olika processer som är beroende av
varandra: detaljplan, järnvägsplan och miljötillstånd. Järnvägsplanen har genomgått
samråd och beräknas att gå upp för granskning parallellt med att detta förslag till
detaljplan går upp för samråd.

Parallella processer och ansvarsområden kopplat till Mälarbanans utbyggnad.

5 (93)

Stadsledningskontoret
Manne Berndtsson/Anna Lindgren

2019-09-16
DNR KS-0243/2018

Detaljplaner inom Stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna

Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att sammanlänka de delar av Sundbyberg som delats av
det barriärskapande spårområdet och samtidigt möjliggöra utbyggnaden av
järnvägstunnel under centrala Sundbyberg. Utbyggnaden består av två tunnelrör
med dubbelspår i respektive rör. Ovanpå järnvägstunneln integreras staden med ett
promenadstråk med fler grönytor och platsbildningar. Inom denna detaljplan
hanteras även kompletterande stadsbebyggelse i form av förändrad stationsentré
med ett stationshus med kontor som ett nytt landmärke och intilliggande
bebyggelse. Området närmast den västra tunnelmynningen ingår i detaljplanen, där
en anpassning till järnvägen görs och där det ges plats för en ny sopsugsanläggning,
ett ombyggt parkeringshus och förändrad bebyggelse på Lönnen 13.
Miljöpåverkan
Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken
Miljöbalken kapitel 3 innehåller bestämmelser om hushållning med mark och vatten
och preciserar vissa slag av mark- och vattenområden som är av allmänt intresse.
Miljöbalken kapitel 4 innehåller särskilda bestämmelser för områden av riksintresse
för till exempel natur och kultur, friluftsliv och rörligt friluftsliv. Kommunen gör
bedömningen att planen inte påverkar riksintressen och är förenlig med 3 och 4
kapitlen i Miljöbalken. Det femte kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitet,
miljökvalitetsnormer, för buller, luft och vattendrag. Baserat på detaljplanens del
kopplad till järnvägen bedöms planförslaget inte vara förenlig med 5 kapitel i
Miljöbalken.

6 (93)

Stadsledningskontoret
Manne Berndtsson/Anna Lindgren

2019-09-16
DNR KS-0243/2018

Undersökning och miljöbedömning
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 ta ställning till om genomförandet av detaljplanen antas medföra en
betydande miljöpåverkan eller inte har kommunen genomfört en undersökning av
betydande miljöpåverkan.
För detaljplanens del kopplad till järnvägen har Trafikverket i enlighet med
miljöbalkens 6 kap. 11–12 § tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning. Detta MKBdokument och dess underlags-PM medföljer som handlingar till detta planförslag.
Järnvägsplanens MKB sammanfattas i planbeskrivningen, under avsnittet
Miljökonsekvenser. Baserat på 4 kap. 35 § PBL avgränsas därav undersökningen till
den del av detaljplanen som inte ingår i Trafikverkets framtagande av
Järnvägsplanen för utbyggnaden av Mälarbanan; sträckan Huvudsta–Duvbo.
Detaljplanen som inte avser järnvägen bedöms inte medföra en betydande
miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap med beaktande av
miljöbedömningsförordningen och dess bilaga (SFS 2017:966). En strategisk
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt
bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken
behöver inte upprättas. Planområdets kulturhistoria med järnvägen som delar
planområdet kommer fortsatt att kunna läsas av i och med promenadstråket, inte
heller påverkar den särskilt naturvärdena under förutsättning att dessa beaktas i det
fortsatta detaljplanearbetet. Genom det gröna stråk som planeras gå igenom
detaljplaneområdet kommer mer grönyta tillkomma vilket bidrar till att stärka de
ekologiska spridningssambanden inom området. 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. 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.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
MKN Luft
Inom ramen för arbetet med Trafikverkets järnvägsplan har det gjorts
spridningsberäkningar (inkluderat miljön vid tunnelmynningarna och
den del av Sundbybergs station som är under mark). Det visade sig att utanför
samtliga tunnelmynningar samt den del av stationsplattformen som är under mark
klarar halterna, så MKN klaras och luftkvaliteten utmed delsträckan har en
acceptabel nivå gällandes hälsopåverkan. Miljökvalitetsnormer för partikelhalter
överskrids inte idag inom området och situationen bedöms inte heller förvärras till
följd av planförslaget. Med en föreslagen större mängd grönyta och mer plats för
cykel och kollektivtrafik kan det möjliggöra att situationen förbättras.
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En förbättring kommer att ske då detaljplanen blir fullt genomförd runt år 2030, då
ett flertal begränsningar av fossilt bränsle och andra miljöförbättrande regler
kommer att ha hunnit träda i kraft.
MKN Vatten
Planområdet ligger inom Mälaren-Ulvsundasjön samt Bällstaåns avrinningsområde.
Delar av dagvattnet i området leds via kombinerade ledningar till Bromma
reningsverk och vidare till Strömmen, Stockholm. Enligt VISS (Vatteninformation
Sverige) har Mälaren-Ulvsundasjön måttlig ekologisk status och uppnår ej god
kemisk status. Kvalitetskravet är satt till god ekologisk status till år 2021.
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 (TBT).
Ulvsundasjön har problem med höga halter näringsämnen vilket leder till
övergödning och syrefattiga förhållanden, samt miljögifter och förändrade habitat
genom fysisk påverkan.
Bällstån har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.
Kvalitetskravet är satt till god ekologisk status till år 2027. 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. Enligt VISS har Strömmen otillfredsställande ekologisk status och
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. De beslutade miljökvalitetsnormerna för
Strömmen är; måttlig ekologisk status år 2027 och god kemisk ytvattenstatus med
undantag för vissa kemiska ämnen och med tidsundantag till år 2027 för TBT, bly
och antracen.

Planområdet
Läge och areal
Planområdet är beläget i den södra delen av centrala Sundbyberg och det allra
sydligaste av Duvbo. Området begränsar sig i öster av gränsen mot Solna stad och
Ekensbergsvägen (samt den nuvarande Ekensbergsbron) och i väster av gränsen
mot Stockholm stad. Totalt omfattar planområdet cirka 31 hektar mark längs en
sträcka av 1,4 km. De fyra spåren kommer läggas ner i en 1,4 km lång tunnel genom
Centrala Sundbyberg vilket gör att ca 30 000 m2 mark frigörs.
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Röd markering visar detaljplanens utbredning
Markägoförhållanden
Trafikverket och Sundbybergs stad är de största markägarna i detaljplaneområdet.
Dessa är de som äger mark i planområdet:
 Sundbybergs stad är ägare till Sundbyberg 2:4, 2:17 Kiosken 1, och Kilen 2
 Trafikverket är ägare till Sundbyberg 2:11
 Fastighets AB Förvaltaren är ägare till Ekdungen 1.
 AMF Fastigheter är ägare till Sundbyberg 2:78.
 Nissehus nr 1 HB är ägare till Godset 4
 Anti-Corrosion AB är ägare till Lönnen 13.
 Skandiafastigheter är ägare till Kabeln 6
 Sundbybergs stadshus AB är ägare till Lönnen 7
 Weicon AB är ägare till Lönnen 12
 Stockholm stad är ägare till 2:9

Tidigare ställningstagande
Planuppdrag
I samband med att planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av
kommunstyrelsen den 12 mars 2018, fick stadsledningskontoret i uppdrag att
påbörja planarbete för denna detaljplan.
Riksintresse
Järnväg (Mälarbanan)
Mälarbanan är en kommunikationsled utpekad som riksintresse. Dess funktion är av
intresse för en väsentligt större grupp än kommunens invånare.
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Utbyggnaden av denna järnväg ingår i riksintresset. Avvägningar mellan
riksintressen och andra intressen bevakas av länsstyrelsen under planens
upprättande.
Bällstaradarn och Bromma flygplats
Planområdet ligger inom skyddsområdet för Luftfartsverkets (LFV) radarstation i
Bällsta. Byggnadernas höjder bedöms inte som ett hinder då de är under hinderhöjd,
dessutom kommer radarstationen ha flyttats till ny placering utanför Storstockholm
innan genomförandetiden tar vid. Byggnadshöjden kommer inte överstiga Bromma
flygplats flyghinderhöjd, men flygplatsen behöver ge sitt godkännande till att till
exempel byggkranar tränger igenom flygplatsens hinderbegränsande ytor, vilket
hanteras i genomförandeprocessen.
Strandskydd
Bällstaåns stränder har inte i dagsläget ett strandskydd och planområdet ligger till
största del längre bort från Mälaren än 100 meter. Enligt gällande lagstiftning när en
ny detaljplan antas återinträder strandskyddet per automatik. Det är endast en del av
detaljplanen som berörs av ett återinfört strandskydd, en del på cirka 250 meter
längst västerut. I och med den nya detaljplanen upphävs strandskyddet med
hänvisning till 7 kap 18c-d§§ punkt 1 miljöbalken, då området som avses;
redan tagits i anspråk på sådant sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.

Motiveringen är att området som berörs av återinfört strandskydd enligt gällande
lagstiftning består av hävdad och ianspråktagen tomtmark för trafikändamål
(järnväg) som inte är allmänt tillgängligt för allmänheten. Den ytan som utökas för
trafikändamålet järnväg är avskilt från strandlinjen på grund av avstånd och
topografi och bedöms sakna uppenbara värden för såväl det rörliga friluftslivet som
för djur- och växtlivet som strandskyddet syftar till att skydda.
Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS)
RUFS, omsätter i stor utsträckning de nationella mål som rör samhällsbyggandet till
regional nivå genom vision, mål, strategier samt bebyggelsestruktur och mark- och
vattenanvändning. Sundbybergs stadskärna ingår i den centrala regionkärnan. I den
centrala regionkärnan bör en utveckling främjas som innebär satsningar på
innovativa och täta miljöer där den höga tillgängligheten i kollektivtrafiksystemet
värnas. I RUFS fastställs även att bebyggelsemiljöerna ska vara energieffektiva samt
att bebyggelsestrukturen ska vara yteffektiv och väl anpassad till kollektivtrafiken.
Stadslandskapet ska innehålla fler täta, attraktiva och promenadvänliga stadsmiljöer
och det ska finnas ett varierat bostadsunderlag.
Vision 2030 – Sundbybergs stads övergripande vision
Sundbybergs stad har en övergripande vision som berättar hur vi vill att Sundbyberg
ska vara i framtiden och anger stadens långsiktiga riktning. Visionen består av
devisen; Sundbyberg växer med dig! och de tre kärnvärdena; Levande, Nytänkande
och Tillsammans.
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Översiktsplan 2013 och nu gällande Översiktsplan 2030
När planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes, var det
Översiktsplan 2013 som var gällande och den hade området utpekat som ett av
stadens utvecklingsområden där kommunens huvudsakliga utbyggnad och
förtätning kommer att äga rum. Av planen framgår att området på båda sidor om
järnvägen i nordväst, alldeles intill gränsen till Stockholms stad, ska utvecklas och
delvis omvandlas. Planarbetet ska utgå från Översiktsplan 2013 ambitioner
(översiktsplanen som gällde då Planprogrammet godkändes). Den nu gällande
Översiktsplan 2030 pekar ut centrala Sundbybergs stadskärna som ett
utvecklingsområde.
Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna
Behovsbedömning av planprogrammet
I planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna gjordes en behovsbedömning
som pekade på behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för utbyggnaden
av järnvägen. I samband med planprogrammet togs en utökad MKB fram, en så
kallad Hållbarhetsbedömning, för att bedöma planprogrammet.
Planprogrammet
Ett planprogram har upprättats för Sundbybergs nya stadskärna (dnr KS-0060/2015)
och är upprättat enligt Översiktsplanens intentioner. Målbilden för
stadsutvecklingsprojektet Sundbyberg nya stadskärna som formulerats utifrån
stadens övergripande vision är:
”Med projektet Nya stadskärnan skapar vi en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna.
Den är fylld av mötesplatser och gröna ytor i samspel med bostäder, kontor, butiker och
samhällsservice. Vardagen är enklare genom att det är lätt att röra sig i staden till fots, med cykel
och kollektivtrafik. Det finns möjligheter till många olika aktiviteter, med nytänkande och
flexibla lösningar som ger plats för människor i alla åldrar oavsett livsstil och förutsättningar.
Tillsammans med de som bor, besöker och verkar i Sundbyberg utvecklar vi en stad för kommande
generationer.”

Stadsbyggnadsprinciperna togs fram i och med Planprogrammet för Sundbyberg nya stadskärna
Huvuddraget i planprogrammet är att den allmänna platsmarken och bebyggelsen
ska tillåtas att skapa sin egen identitet i Sundbyberg men med ett antal
stadsbyggnadsprinciper att ta hänsyn till i fortsatta planarbetet. Att följa stadens
mobilitetsprogram där ett huvudalternativ kring gatustrukturen ger ett grönare stråk
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där just växtligheten och möjligheten att utveckla ett tydligt promenadstråk är i
fokus. Att få till en bra stadsmiljö med hög arkitektonisk kvalitet och en
stationsbyggnad som ska fungera som ett landmärke är också centralt i
planprogrammet.
Mobilitetsprogram
Mobilitetsprogrammet är ett styrande dokument. som definierar strategier för att ge
förutsättningar för god mobilitet och ett ökat hållbart resande.
Målstyrd planering
Sundbyberg stad ska arbeta med en målstyrd planering där den önskvärda framtida
utvecklingen avgör vilka alternativ och åtgärder som övervägs. Stadens strategiska
inriktning är att öka den totala andelen hållbara resor till fots, med cykel och
kollektivtrafik. För att uppnå stadens mål fastslås bland annat:






Staden ska föra dialog med exploatörer för att uppmuntra till att
mobilitetsåtgärder som bidrar till hållbart resande genomförs.
Staden ska verka för tillgång till bil istället för ägande av bil.
Staden ska arbeta med en flexibel mobilitetsnorm för bilparkering vid
nybyggnation av flerbostadshus och verksamheter.
För att flexibla parkeringstal för bil ska gälla krävs att mobilitetsåtgärder
genomförs.
Staden ska våga prova innovativa metoder.

Trafikfördelning på en vardag år 2016 och år 2030
Prioritering av färdmedel
Staden har en tydlig prioriteringsordning där gångtrafik prioriteras framför de andra
färdmedlen följt av cykel och kollektivtrafik. Därefter ska behov för gods- och
nyttotrafik samt taxi tillgodoses. Hänsyn tas i sista hand till personbilstrafik och
parkerade motorfordon.
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Gällande detaljplaner
Området ligger i centrala Sundbyberg och södra Duvbo som redan har
detaljplanelagd bebyggelse sedan lång tid tillbaka. Planområdet omfattar i princip
enbart järnvägsspår, allmän platsmark (till exempel gata och torg), men även
kontorshus som i den östra delen av detaljplanen samt parkeringshus.

Detaljplan C333, denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen vann laga
kraft 2004-05-27. Markanvändning är Kontor, Handel, Bostäder, Trafik i mark- och
tunnelplan samt Nätstation.
Detaljplan C205, denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen beslutades
1980-02-15. Markanvändning är Park eller plantering, område för industriändamål
och område för järnvägsändamål.
Stadsplan C182, stora delar av denna stadsplan ligger inom planområdet och
fastställdes 1968-12-02. Markanvändning är Område för bostads- och handelsändamål, Område för bostadsändamål, Område för industriändamål samt Område
för järnvägsändamål.
Detaljplan C197, delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen
vann laga kraft 1973-09-13. Markanvändning är handelsändamål, allmän plats; gata
och mark tillgänglig för gångtrafik.
Detaljplan C398, delar av denna detaljplan ligger inom planområdet och det är den
östra delen som berörs. Detaljplanen vann laga kraft 2011-11-18. Markanvändning
teknisk anläggning och torgyta.
Detaljplan C399, delar av denna detaljplan ligger inom planområdet och det är den
västligaste delen som berörs. Detaljplanen vann laga kraft 2011-11-18 och det
handlar om att Ekensbergsbron tas bort och påverkar teknikhus placerade på
platsen.
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Detaljplan C277, delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen
vann laga kraft 1993. Prickmark vilken är tillgänglig för allmän gångtrafik.
Detaljplan C166, delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen
vann laga kraft 1965-07-09. Allmän plats: gata.
Detaljplan C357, delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen
vann laga kraft 2007-07-12. Allmän plats; gata och rättighet till gångbro som berörs.
Detaljplan C334, delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen
vann laga kraft 2004-05-29. Markanvändning är handel och kontorsändamål.
Detaljplan C35, delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen
vann laga kraft 1942. Allmän plats; gata.
Detaljplan C215, delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen
vann laga kraft 1983. Markanvändning Järnväg och park/plantering.
Detaljplan C340, delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen
vann laga kraft 2005. Prickmark och allmän tillgänglig för gång, cykel och körtrafik.
Detaljplan C324, delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen
vann laga kraft 2002. Markanvändningen är industri och kontor. Prickmark och
gemensamhetsanläggning berörs.
Detaljplan C237, delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen
vann laga kraft 2012. Markanvändning parkering och prickmark på bostadsändamål.
Detaljplan C256, del av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen
vann laga kraft 1992. Markanvändning båtuppläggning.
Detaljplan C166, delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen
vann laga kraft 1965. Allmän plats; gata.

Planeringsförutsättningar
Historik
Centrala Sundbyberg är Sundbybergs stads äldsta stadskärna och utvecklades från
att vara en mindre samling gårdar vid Bällstaviken kant till att på slutet av 1800-talet
bli en järnvägsknut efter att järnvägen drogs igenom området från och med 1870talet. Järnvägen lockade till sig en etablering av en stor mängd industrier till
området, vilket i sin tur gav en kraftig befolkningsökning. Bostadsetableringen var
först i form av en villabebyggelse som sedan på kort tid ersattes av en tät kvartersstad med flerbostadshus vid sidan av industribebyggelsen. Industrin var framförallt
belägen i närheten av järnvägen och vattnet. På 1900-talets andra hälft började
industrin succesivt flytta från Sundbyberg och samtidigt med det förändrades
järnvägens trafikering. Det ökade behovet att transportera personer på järnvägen
ledde till att spåren byggdes ut på 1960-talet, vilket fick till följd att det blev en
tydligare uppdelning mellan söder och norr om järnvägen. De senaste 20 årens
ökade trafik i Mälardalen såväl som för pendeltågstrafiken har lett till att järnvägen
behöver få ytterligare ökad kapacitet och fler räls.
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Sundbybergs stad har växt i sin befolkning framförallt sedan 2000-talets början och
det medför ett ökat behov av ytterligare grönytor.
Markförhållanden
Ett flertal geotekniska, bergstekniska, miljötekniska och geohydrologiska
underökningar har utförts om jord-, berg-, och grundvattenförhållanden längs den
planerade järnvägstunnelsträckningen. Resultatet av undersökningarna beskrivs
nedan. Inför byggskedet kommer fler detaljerade undersökningar behövas.
Geotekniska förhållanden
Området utmed sträckan består av jordfyllda dalgångar mellan bergsområden. Den
generella jordlagerföljden längs sträckan är fyllningsmaterial överst och därefter lera,
morän och längst ner berg. Jordlagrens mäktighet ner till bergytan varierar. Större
sammanhängande lerområden finns mellan gränsen mot Solna till gränsen mot
Stockholm söder om Duvmossen. Området längs Bällstaån är ett utpekat
riskområde för skred. Det har förekommit skred utmed Bällstaån i anslutning till
Mälarbanans nuvarande sträckning vid Duvbo. Berggrunden består i huvudsak av
sedimentär gnejs samt yngre granitoida bergarter. Berget är till stor del homogent
och relativt tätt men det förekommer även grundvattenförande sprickzoner. Under
Mälarbanan i Sundbybergs berggrund löper förutom tunnelbanans Blåa linje också
en dag- och spillvattentunnel (kallas för Underverket).
Hydrologiska förhållanden
Grundvattennivåerna varierar inom området och under året. För att ytterligare
klargöra de geotekniska och hydrogeologiska förutsättningarna ska
markundersökning utföras under det fortsatta detaljplanearbetet.
Inom delar av planområdet ligger grundvattennivåerna ca 3 meter eller mindre
under befintlig markyta. Planerad ny bebyggelse under mark med garage/källare
inom dessa områden ska förutsättas medföra behov av en temporär avsänkning av
grundvattnets trycknivå. Sundbybergs stad tog 2016 fram en skyfallskartering över
staden. Utifrån karteringen kan det observeras att det finns en översvämningsrisk
närmast Bällstaån/Bällstaviken i söder. Även områden närmast järnvägen har
översvämningsrisk. Viktiga rinnstråk enligt karteringen är Ågatan, via Esplanaden
och Järnvägsgatan samt Landsvägen via Järnvägsgatan. Området lutar i sydvästlig
riktning.
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Kartan utgår från befintlig höjd i området
Kulturmiljö och fornlämningar
Denna del av centrala Sundbyberg kan karakteriseras av bebyggelse i relativt måttlig
skala i fyra till fem våningar men mycket av nytillkommen bebyggelse i strategiska
lägen har inneburit en tydlig ökning av skalan. Skalan varierar både i nord-sydlig
riktning liksom i öst-västlig riktning. I rutnätsstadens västra delar håller bebyggelsen
en jämn skala med omkring fyra till fem våningar blandad bebyggelse som
domineras av lamellhus. I de östra delarna förändras skalan och bebyggelsen är mer
storskalig med byggnads-kroppar som utgör hela kvarter. I dessa delar skedde de
största förändringarna under 1960-talet och under 2010-talet ökade
byggnadshöjden.

Inom industristaden på den södra sidan av järnvägen är skalan mer blandad men
karaktäriseras av fabriks- och kontorsbyggnadernas solitära byggnadsvolymer.
Landsvägen, Sundbybergs torg och de omgivande kvarteren är alla delar i
berättelsen om Sundbybergs framväxt. I takt med att järnvägen och verksamheter
har byggts ut har mycket förändrats och skalan har blivit högre.
Landsvägen med sin svängda form är avvikande i förhållande till stadens tydliga
rutnätsstruktur. Men Landsvägen i sin sträckning fanns här långt innan Sundbyberg
blev stad.
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Stadskärnans mittpunkt, Sundbybergs torg, med öppna ytor för evenemang och
samling, har idag tappat sin ursprungliga roll som stadsmässigt ”stortorg”. Den
järnvägspark som fanns fram till 1960-talet innehöll betydligt mer grönska än vad
som finns idag. Sundbybergs torg karaktäriseras i dag av Landsvägen och kvarteret
Bageriets rumsliga avgränsning mot torget liksom torgets västra del med det före
detta stadshuset och Signalfabrikens fasader.

En mindre formklippt trädallé, tvärbanan och järnvägsspåren gör att torget idag mer
upplevs som en kommunikationsyta. Dock har omvandlingen av kvarteret Plåten,
den så kallade Signalfabriken, med kommersiella och offentliga funktioner lyft
Sundbybergs torg som viktig målpunkt i staden.
Inga identifierade och registrerade befintliga fornlämningar finns i planområdet. En
registrerad milstolpe från 1800-talet var fans på en idag redan i anspråkstagen mark
och bebyggd plats (Sundbyberg 2:78) och bedöms inte påverkas av detaljplanen.
Växtlighet och topografi
Det befintliga spårområdet är ca 2 kilometer långt genom Sundbyberg stad och
sluttar sakta från öster mot väster. I östra delen ligger spåret på +12 meter och
längst i väster på +3 meter. Topografin i den omgivande staden består av en
höjdrygg i norr där järnvägen ligger i dalstråket söder om höjdryggen. Marken söder
om järnvägen sluttar sakta mot Bällstaån och Bällstaviken. Huvuddelen av marken
inom planområdet består av befintligt spårområde och gata.
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I östra delen ingår fastigheterna Godset 4, och Sundbyberg 2:78. Kring kvarteret
Godset finns planterade trädrader med lindar mot Sturegatan, Järnvägsgatan och
Fabriksgränd. Planterade lindar finns även längs järnvägen från västra spetsen av
Sundbyberg 2:78 till Sundbybergs torg där även ett bestånd av lindar finns på torget.
Lek och rekreation
Sundbybergs torg är den enda plats inom planområdet med möjlighet till rekreation.
Ingen lämplig plats för lek finns inom planområdet. Ett antal formklippta lindar vid
Sundbybergs torg ger ett grönt inslag i en i övrigt stenlagd torgyta.
Grönytefaktor
Sundbyberg stad använder Grönytefaktor (GYF) som planeringsverktyg för att
medvetet arbeta med ekosystemtjänster, grönska, dagvatten och sociala värden i
planering och byggande. Biodiversitet, sociala värden och klimatanpassning är
prioriterade.
Vattenområde
Bällstaån och Bällstaviken (del av Mälaren-Ulvsundasjöns vattenförekomst) berörs
av detaljplanen.
Strandskydd
Delar av planområdet ligger inom strandskyddsområde. Den del som berörs är i
västra delen av planområdet och ligger som närmast ca 45 meter från Bällstaån samt
cirka 90 meter från Bällstaviken (Mälaren/Ulvsundasjön).
Järnvägen
Mälarbanan går idag genom Sundbyberg med två spår på en sträcka på ca 1,4
kilometer genom en tät stadsbebyggelse. Den idag helt markbelagda järnvägen har
en stor säkerhetsproblematik på grund av sin närhet till Sundbybergs befintliga
bostadsbebyggelse. Säkerhetsproblematiken gäller exempelvis explosionsrisk vid
transport av farligt gods, buller, magnetism, urspårningsrisk och övergångar vid
Esplanaden (vilket innebär påkörningsrisk).
Befintlig bebyggelse
Planområdet är belägen i ett område som är bebyggt med en tät stadsväv främst i
norr och sydöst, där huvudsakliga delen av planområdet består av
järnvägsanläggning och gata. Bebyggelsen i östra delen av planområdet består av två
kontorshus, kiosk och teknikhus. De två kontorshusen är vid gränsen till Solna och
är fastigheterna Kvarteret Godset 4 och Sundbyberg 2:78. I västra delen består
bebyggelsen av ett parkeringshus på fastigheten Ekdungen 1 och kontorshuset med
småindustri på fastigheten Lönnen 13.
Kvarteret Godset 4 utgör ett helt kvarter och byggnaden upplevs, trots sin låga
höjd, som storskaligt på grund av sin repetitiva tegelfasad och skärmtak som löper
runt hela byggnaden. Bottenvåningens entréplan är i stort sätt slutet mot gatan, med
undantag i den sydvästra delen. Dagens inlastningsfunktioner och de uppstickande
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brandgasluckorna vid gatan bidrar ytterligare till en känsla av baksida mot
omkringliggande gator.

Snedbild över Sundbybergs torg och stationsområdet sett från sydväst
Gator och trafik
Gatunät
I det befintliga gatunätet är Järnvägsgatan den längsta huvudgatan i planområdet
och möts av tvärgator norrut som Starrbäcksgatan, Fredsgatan, Stationsgatan,
Rosengatan, Lysgränd och Fabriksgränd. Få gator i planområdet korsar
Järnvägsgatan, de som gör det är Löfströms Allé och Esplanaden. Ett antal
gångtunnlar ger fler möjligheter till att korsa järnvägen mellan söder och norr.
Gång
Störst flöden av fotgängare finns på Landsvägen, en gata med flera restauranger,
butiker, kontor och allmänna platser samt på de andra gatorna som ligger i direkt
anslutning till dagens station. Längs Sturegatan finns ett handelsstråk och gågatan
Stationsgatan genererar också stora flöden gångtrafikanter. Stora gångflöden finns
även vid Sundbybergs torg och på Esplanaden som korsar järnvägen.
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Övergripande gångnät i dagens centrala Sundbyberg.
Idag är järnvägen en påtaglig barriär i centrala Sundbyberg och det råder en brist på
antalet kopplingar för gångtrafikanter mellan den södra och norra sidan av spåren.
Idag finns endast sex kopplingar över/under järnvägen för gångtrafikanter på en ca
1,5 kilometer lång strecka och avståndet mellan möjligheten att passera över eller
under järnvägen varierar mellan 180–550 meter. Att behöva korsa järnvägen genom
att som gående gå ner i tunnlar eller upp på broar kan innebära svårigheter för bland
annat personer med funktionsnedsättningar, tunnlarna upplevs också som otrygga.
Den enda gångpassagen över järnvägen i plan finns på Esplanaden och ligger
alldeles bredvid en gångtunnel. Den gångpassagen uppfyller inte Trafikverkets nya
krav på säkerhet och bedöms av olika trafikanter som en otrygg korsning. Området
upplevs sammantaget som en otrygg stadsmiljö både på markplan som i
gångtunnlarna, särskilt på kvällar och nätter.
Den tunnel som kopplar ihop Järnvägsgatan och Landsvägen i höjd med
Gjuteribacken fungerar som entré till tunnelbane- och järnvägsstation, men kopplar
också ihop buss- och Tvärbanehållplatser bredvid entréerna till gångtunneln. Det
stora flödet på cirka 26 000 gångpassager per vardagsdygn upplevs som trång,
otrevlig och otrygg, framförallt under rusningstid.
Broarna som över järnvägen är i princip belägna i var sin ände av planområdet (i
väster Löfströms allébro och i öster Ekensbergsbron belägen i Solna).
Barriäreffekten är som stört mellan Löfströms allébro och den närmaste
plankorsningen längs Esplanaden (cirka 550 meter österut) och tvingar fram
omvägar för gångtrafikanter i närområdet.
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Behov av förbättrade kopplingar för gångtrafik genom planområdet.
Cykel
Cykeltrafiken i och genom Sundbyberg ökar enligt de årliga cykeltrafikmätningarna
och i centrala Sundbyberg finns brister i den befintliga cykelinfrastrukturen, vilket
ger ett behov att åtgärda dessa för att få sammanhängande cykelnät med tillräcklig
kapacitet. Därutöver skapar järnvägen genom centrala Sundbyberg en barriäreffekt
för cyklister, planområdet är en viktig knutpunkt där både regionala och kommunala
huvudcykelstråk möts. Befintlig topografi, lokalisering av målpunkter och etablerade
cykelförbindelser visar på det.
Många enskilda sträckor för cykel saknas både i det regionala och det kommunala
nätet. Till exempel saknas det cykelinfrastruktur på Bällstabro, Ekensbergsbron och
Järnvägsgatan, vilket leder till att cyklisterna måste färdas i blandtrafik, antingen med
motorfordon eller med gående. Detta minskar trafiksäkerheten för alla trafikanter.
Det förekommer trafiksäkerhetsbrister vid vissa korsningar på grund av bristande
cykelinfrastruktur då risk för konflikt mellan olika trafikslag förekommer. Ett flertal
befintliga cykelstråk motsvarar inte heller nya krav gällande cykelbanebredd, vilket
leder till att infrastrukturen har mindre kapacitet än vad som behövs.
Dagens järnväg i markplan utgör en barriär för cyklister då de är hänvisade till ett
fåtal passager över/under järnvägen. Den enda möjlighet att korsa järnvägen i plan
är plankorsningen på Esplanaden. En dubbelriktad cykelbana finns även på
Löfströms allébro och tre gångtunnlar under järnvägen har ramper som kan nyttjas
av cyklister.
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Regionala cykelstråk och stadens huvudnät för cykel; Siffrorna visar cykelräkningar från 2017.

Utveckling av cykelnät i centrala Sundbyberg.
Kollektivtrafik
Trafikförvaltningen, Region Stockholm, ansvarar för Storstockholms kollektivtrafik.
En stor satsning på ny spårbunden infrastruktur i Stockholm är inledd med utbyggd
tunnelbana och Tvärbana.
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För centrala Sundbybergs del förväntas effekterna av utbyggd kollektivtrafik bli
relativt begränsade. Det som har en direkt påverkan på programområdet är att
Tvärbanans befintliga Solnagren kommer att få ökad turtäthet när tvärbanans nya
förgrening till Kista och Helenelund (via Rissne och Ursvik) är i drift. Det kräver i
sin tur åtgärder för att förbättra tvärbanans framkomlighet genom centrala
Sundbyberg.
Centrala Sundbyberg är idag en betydande kollektivtrafikknutpunkt i länet där
tunnelbana, tvärbana, bussar samt fjärr-, regional- och pendeltåg möts. Följande
kollektivtrafik finns inom programområdet:


Tunnelbanans blå linje 10 mot Kungsträdgården och Hjulsta



Pendeltågets linje Nynäshamn – Stockholm C – Bålsta



SJ:s Fjärr- (Göteborg) och regionaltåg – Örebro – Västerås – Stockholm



Tvärbanans linje Sickla– Solna station



Busstrafik i SL:s regi och kommersiell busstrafik (Flygbussarna)

Den spårbundna trafiken ansluter radiellt, det vill säga i riktning mot centrala
Stockholm. Tvärgående kopplingar finns främst i form av busstrafik, men även i
form av tvärbanan. I kartan nedan redovisas dagens kollektivtrafik i centrala
Sundbyberg.

Dagens kollektivtrafik i centrala Sundbyberg
Tvärbanan trafikerar via Landsvägen och Tvärbanebron, en parallellbro till
Ekensbergsbron. Busstrafiken trafikerar främst på huvudgator men även några
lokalgator (se kartan ovan). Tvärbanans hållplatser ligger på Landsvägen, dessa
nyttjas också av busstrafiken som trafikerar via Landsvägen. På Landsvägen finns
ett dubbelt hållplatsläge i varje riktning. Busstrafiken som trafikerar via
Järnvägsgatan har ett dubbelt hållplatsläge i varje riktning på Järnvägsgatan,
motsvarar sammanlagt 3,4 enkla hållplatser per riktning.
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Hållplatserna på Järnvägsgatan och Landsvägen är sammankopplade via den
gångtunnel som finns under järnvägen. Utöver hållplatser behöver busstrafik även
uppställningsplatser och vändmöjligheter för att kunna bedrivas på ett effektivt sätt.
I dagsläget finns två uppställningsplatser i Sundbyberg (längs Järnvägsgatan) och tre
i Solna (under Tvärbanebron) och vändmöjligheten ligger i Solna precis öster om
Järnvägsgatan.

Bussterminal i centrala Sundbyberg, med in och utgående trafikrörelse.
Antalet kollektivtrafikresenärer i centrala Sundbyberg förväntas öka, vilket påverkar
samtliga kollektivtrafikfärdmedel med tätare turtäthet och befintlig gatuutformning
skapar kollektivtrafikinfrastrukturproblem. Problemen är till exempel bristande
framkomlighet för busstrafik och Tvärbana på Landsvägen på grund av trafikering i
blandtrafik. Tvärbanans framkomlighet påverkas också negativt av att bussar
samnyttjar samma hållplatser som Tvärbanan på Landsvägen. På grund av brist på
uppställningsplatser söder om Mälarbanan tvingas bussar att använda uppställningsplatserna som finns på Järnvägsgatan i Solna. Gångtunneln som förbinder
hållplatserna på ömse sidor av järnvägen innebär långa byten mellan busslinjer.
Särskilt svårt och tidskrävande är det för rörelsehindrade personer. Signalprioritering för Tvärbanan försämrar framkomligheten för busslinjer
Fjärr-, regional- och pendeltågstation
Dagens station är en öppen plattform utan stationsbyggnad, belägen längs med
Järnvägsgatans östligaste del. Den förbinds med Sundbyberg via två gångtunnlar,
(en söderut och en norrut), vilka uppfattas som otrygga på grund av de många
kurvorna och hörnen man passerar innan man når marknivån samt den är trång.
Nyttotrafik, färdtjänst och taxi
Exempel på nyttotrafik är räddningstjänst, färdtjänst, taxi, gods- och leveranstransporter samt avfallsfordon. Nyttotrafiken måste alltid kunna komma fram i
staden för att samhället ska kunna fungera.
Avseende färdtjänst är det under dagtid möjligt att boka plats på busslinje 951, som
ingår i närtrafiken, eller beställa taxi som färdtjänst. Närtrafiken fungerar som ett
alternativ till traditionell färdtjänst och är specialanpassad för äldre eller personer
med funktionsnedsättning. Närtrafikens linjer trafikerar särskilda hållplatser i
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området. Färdtjänstfordon i form av taxi har inga särskilda platser där de hämtar
och lämnar resenärer i centrala Sundbyberg. Färdtjänstens fordon använder
befintliga angöringsplatser och parkeringsplatser inklusive parkeringsplatser för
rörelsehindrade och lastzoner. Ibland angör färdtjänstens fordon på körbanan och
trottoaren.
Det finns fem parkeringsplatser för taxi i centrala Sundbyberg och fågelavståndet
från platserna till pendeltågsstationen är cirka 400 meter. De få angöringsplatser
som finns närmast stationsområdet ligger ändå förhållandevis långt ifrån
kollektivtrafikknutpunkten vilket är problematiskt, eftersom taxibilar istället
parkerar på felaktiga platser vid bytespunkten.
Centrala Sundbyberg är ett stort handelsområde med många butiker, affärer och
restauranger som har behov att ta emot och leverera gods. Leverans sker på
fastighetsmark och på allmänna lastzoner. Observationer visar att många
verksamheter ligger långt borta från lastzoner vilket leder till att lastfordon ofta
stannar på trottoarer, cykelbanor och i körbanor för att lasta och lossa. Det
försämrar framkomligheten för andra trafikanter. De mest problematiska platserna
ligger på Järnvägsgatan vid kvarteret Godset där lastfordon ofta påverkar
busstrafikens framkomlighet.
Förutom hantering av hushålls- och verksamhetsavfall i området finns också ett
antal mobila insamlingssystem för avfall som kräver utrymme. Mobila återvinningscentralen, MÅVC, ställs upp på Sundbybergs torg under kvällstid ett antal
gånger per år och ReTuren-fordon, som tar emot grovavfall, stannar på ett antal
platser i och bredvid planområdet
Återvinningsstationen i planområdet var fram till juni 2019 placerad på parkeringen
vid Järnvägsgatan-Löfströms allébro intill järnvägsspåret. Nya platser för
återvinningsstationer kopplat till angöring och nya lösningar måste hanteras under
stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna fortsatta arbete.
Biltrafik
Vägnätets utveckling i länet, som genomförs av Trafikverket och grannkommuner,
kan på lång sikt öka eller minska genomfartstrafiken genom Sundbybergs stad. Idag
är Sundbybergs stads intentioner att minska genomfartstrafiken genom Sundbyberg.
Befintliga gatunätet i centrala Sundbyberg består av huvud- och lokalgator.
Järnvägsgatan, Löfströms Allé och Landsvägen (strax utanför planområdet) är
klassificerade som huvudgator. Hamngatan och Landsvägens lägen gör att de nyttjas
av genomfartstrafik för resenärer mellan Solna och Stockholm.
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Befintligt vägnät och biltrafikmätningar, motorfordonstrafikflöde per vardagsdygn, hösten 2016
Hamngatan har klassificerats som lokalgata enligt Mobilitetsprogrammet men har
idag en funktion som huvudgata på grund av höga trafikflöden. Stadens topografi,
få (tre stycken) bilpassager över järnvägen samt enkelriktning på Järnvägsgatan och
Sturegatan innebär långa bilrestider i stadens centrum. Omvägarna leder till att det
finns fler bilar i nätet samtidigt. Även kvartersstrukturen mellan Järnvägsgatan och
Bällstaviken, väster om Esplanaden är ojämn och ej tillräckligt utvecklad, vilket
också påverkar bilrestiden. Hastighetsbegränsningen på huvudgator och särskilda
lokalgator i planområdet är 30 km/tim.
Parkering
I dagsläget finns parkeringar, på allmän platsmark, längs med hela Järnvägsgatan.
Parkeringsutredningarna visar också att många befintliga bostäder och verksamheter
längs Järnvägsgatan inte har tillräckligt med utrymme för bilparkering inom sin egen
mark; garage eller på kvartersmark. Många som bor i området parkerar i närområdet
med så kallade boendetillstånd. Parkering i närheten av dagens station och
Sundbybergs torg, fungerar som besöksparkering och när överdäckningen av
tunneln för Mälarbanan är klar kommer det endast att finnas ett fåtal parkeringar
kvar inom planområdet, vilket också är i linje med stadens mobilitetsprogram. I en
gällande detaljplan (C363) finns det en byggrätt för garage i berget i Lilla Alby, vilket
är en framtida möjlighet att hantera eventuellt ökat behov av parkeringar.
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Cykelparkering i planområdet är framförallt koncentrerad till stationsområdet; på
Lysgränd nära korsningen till Järnvägsgatan, under tak vid Sundbybergs torg och
längs med trädallén vid Landsvägen.
Service
Kommersiell och offentlig service
Då planområdet är beläget i centrala Sundbyberg är den befintliga kommersiella och
offentliga servicen redan väletablerad i och i anslutning till planområdet. Den
kommersiella servicen finns framförallt längs med hela detaljplanens sträcka på
norra sidan av befintliga Järnvägsgatan och runt Sundbybergs torg. Den västra delen
av planområdet, som gränsar mot Hästhagen har inte samma förutsättningar, som
övriga Järnvägsgatan i dagsläget.
Arbetsplatser
I dagsläget finns det arbetsplatser i centrala Sundbyberg både i form av en stor
mängd butikslokaler i närområdet som enstaka kontorshus. Ett större kontorskluster precis öster om planområdet finns beläget i Solna Business Park (i Solna
stad). Exempel på stora arbetsplatser i Sundbyberg är huvudkontoret för Swedbank,
Storstockholms kontor för Migrationsverket samt Skatteverket för att nämna några.
Störningar och Risker
Vind
Järnvägen ligger i en tät kvarterstad med byggnader både norr och söder om rälsen.
Då större delen av området idag består av markförlagda järnvägsspår i en nordvästlig - sydostlig riktning är det ett område som i denna riktning är fri från övrig
bebyggelse. Från fasad i norr till fasad i söder varierar avståndet mellan 40 - 125
meter.
Buller
Både bostäder och verksamheter är sedan lång tid tillbaka etablerade precis intill
eller i närområdet till aktuell sträcka och nya tillkommer successivt än idag.
I takt med den ökade efterfrågan på järnvägstransporter har samtidigt den totala
trafikmängden samt längder och hastigheter på de enskilda tåg som trafikerar
Mälarbanan ökat, vilket i sin tur resulterat i högre ljudnivåer.
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Ekvivalent ljudnivå befintlig anläggning, Urklipp från Trafikverkets Järnvägsplan
Bullerskyddskärmar som hanterar det ljud som alstras av Mälarbanans trafik finns
idag utmed den del av sträckan som vetter mot Annedal, Stockholm.
Enligt genomförda beräkningar sett till järnvägsplanens hela sträcka överskrids i
dagsläget Trafikverkets riktvärde (planeringsfall väsentlig ombyggnad) för den
ekvivalenta ljudnivån utomhus (60 dB(A)) vid fasaden på totalt 72 byggnader inom
området som berörs av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Av dessa är en
skola/förskola och 71 bostäder, främst flerfamiljshus. Antalet byggnader som inte
klarar riktvärdena för inomhusmiljön (30 dB(A) ekvivalent och/eller 45 dB(A)
maximal) är betydligt fler, då totalt överskrids riktvärdet i 196 byggnader varav åtta
är skolor/förskolor och resterande bostäder, majoriteten flerfamiljshus. På
Duvmossen som i Marabouparken samt på Ekbacken som finns utmed sträckan
överskrids idag Trafikverkets riktvärde om 45-55 dB(A) ekvivalent ljudnivå.
Vibrationer
Utifrån resultatet av mätningen, samt inhämtad information kring geologin och
byggnaders grundläggning, förutsätts riktvärdet (1,4 mm/sek) idag klaras utmed hela
planområdet. Uppmätt nivå underskrider även Trafikverkets riktvärde för en
väsentlig utbyggnad av järnvägen, som är det lägre riktvärde och som är gällande för
den utbyggda järnvägsanläggningen (0,4 mm/sek). Känseltröskeln för komfortvibrationer är 0,1 - 0,3 mm/sek. Mot bakgrund av att uppmätt vibrationsnivå var
0,3 mm/sek, och att denna nivå bedöms representera den högsta vibrationsnivån
utmed järnvägen, bedöms risken för att boende utmed sträckan idag är störda av
komfortvibrationer vara låg. Den högsta stomljudsnivån som beräknats utifrån den
mätning som gjorts är 34 dB(A) fast, vilket underskrider det projektspecifika kravet
om 35 dB(A)fast. Mätningen gjordes på bottenvåningen och resultatet bedöms
representera den högsta stomljudsnivån utmed sträckan.
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Den högsta stomljudsnivån uppkommer på de lägst belägna våningarna och avtar
sedan uppåt i byggnaden. Baserat på resultatet bedöms det därför sammantaget
rimligt att anta att merparten av de boende utmed sträckan idag inte är störda av
stomljud från Mälarbanan
Strålning och magnetism
Styrkan på de fält som alstras av Mälarbanan är långt under gränsen 300 μT
(mikrotesla). I dagsläget berörs därför ingen av de som bor, arbetar eller vistas i
området kring Mälarbanan av akut exponering av magnetfält. För
verksamhetsbyggnaderna söder om Hästhagen tangeras 0,4 μT vid fasad.
Olycksrisker
De skyddsvärda objekt som identifierats inom 150 meter från spår utmed aktuell
sträcka kan delas in i tre kategorier: människor i järnvägens omgivning (tredje man),
samhällsviktiga verksamheter och järnvägsanläggningen i sig.
Människor – tredje man
Individrisknivån är idag oacceptabel inom ett avstånd om cirka 25 meter från yttre
spårmitt längs hela sträckan. Orsaken till detta är framförallt urspårningsrisk, men
även olyckor med farligt gods bidrar till den oacceptabla risknivån. I området
mellan 25-30 meter från spårmitt är individrisken inom ALARP-området, det vill
säga individrisken är förhöjd.
ALARP – principen;
ALARP (As Low As is Reasonably Practicable)
Området mellan försumbar och maximalt tolerabel risk där risknivån ska vara ”så låg som
rimligt möjligt” för att anses acceptabel. Inom området ska ekonomiskt försvarbara
skyddsåtgärder genomföras, det vill säga sådana åtgärder som står i proportion till
risksänkningen.
Många av de verksamhetsbyggnader och bostadshus som idag finns utmed sträckan
är belägna inom såväl 30 som 25 meter från spårmitt. Ett fyrtiotal flerbostadshus
ligger idag delvis inom det område där individrisken är oacceptabel, framförallt i
Sundbybergs centrum. Närvaron av verksamheter och bostadshus påverkar i sig inte
individrisknivån, men det ökar sannolikheten för att en individ vistas i området mer
än bara tillfälligt. För spårsträckningen ge Sundbybergs stad är personantalet högre
och avståndet mellan spår och omkringliggande byggnader korta och samhällsrisknivån når oacceptabla nivåer.
Människor - Resenärer/ombordpersonal
Mälarbanan utgör i sig ett skyddsvärt objekt sett till dess resenärer/ombordpersonal.
Samhällsviktiga verksamheter
Inom 150 meter från järnvägen finns en rad verksamheter som är potentiellt
samhällsviktiga, däribland matbutiker, banker, myndigheter och förskolor. Endast
ett fåtal av dessa ligger så pass nära spårområdet att de skulle ta skada vid
exempelvis en urspårning. Enligt MSB:s definition kan även driften av järnvägen
betraktas som en samhällsviktig verksamhet.
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Översvämning och skyfall
Utifrån Sundbybergs skyfallskartering (se figur under ”Hydrologiska förhållanden”)
kan det observeras att det finns en översvämningsrisk närmast Bällstaån/Bällstaviken i söder. Även områden närmast järnvägen riskerar att översvämmas vid
kraftig nederbörd.
Erosion, ras och skred
I västra delen av planområdet, utmed Bällstaån, är området förenat med risk för
skred.
Luftföroreningar
I nuläget går järnvägen på markspår genom Sundbybergs stad och av de beräkningar
som gjorts bedöms det inte heller finnas någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10. Genomförda beräkningar visar att
MKN klaras, vilket innebär att luftkvaliteten utmed delsträckan bedöms ha en
acceptabel hälsopåverkan.
Markföroreningar
Inom planområdet är det framförallt området som idag används som järnvägsspår
och i närheten av äldre industrier där det förekommit verksamheter med utsläpp av
föroreningar till mark och vatten, som bedöms vara förorenat. Vid Kvarteret
Ekdungen 1 på platsen som idag är en parkering (parkeringshus), noterades vid
markarbete föroreningsindikation och sanering av jord utfördes och direkt öster om
detta område har klorerade lösningsmedel och metaller påträffats i jord- och i
grundvattnet på område nummer 3 i bilden nedan.

Förorenade områden nära järnvägsanläggningen.
Befintligt spårområde är inte utpekat i figuren, men utgör även det ett riskområde
eftersom det även där har påträffats förhöjda halter av metaller och organiska
föroreningar. Under planarbetet bör eventuella miljö-och hälsorisker vid planerad
markanvändning utredas. Inför genomförande bör mark och grundvatten
undersökas för att säkerställa korrekt hantering av massor vid
överskottsmasshantering samt bedöma eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad
markanvändning. Inför markanvändning bör eventuellt en 28 §-anmälan göras där
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beskrivning avseende hantering av förorenad jord samt kontrollprogram och skydd
för omgivningspåverkan ingår.
På Sundbybergs torgs södra del nedanför kvarteret Kiosken, finns ett identifierat
men inte inventerat objekt motsvarande drivmedelshantering. Strax söder om
objektet på andra sidan Landsvägen i fastigheten Bageriet 18 har det legat en grafisk
verksamhet och troligtvis även en kemtvätt.
Eventuella miljö- och hälsorisker vid planerad markanvändning bör utredas under
vidare arbete med detaljplanen, avseende marken där studenthuset föreslås och del
av Sundbyberg 2:78. Inför genomförandet bör mark, grundvatten, porgas och
inomhusluft undersökas för att säkerställa korrekt hantering av massor vid
överskottsmassahantering samt för att bedöma eventuell miljö och hälsorisk vid
planerad markanvändning.
På platsen för Sundbyberg 2:78 har det funnits verkstad och gjuteriverksamhet. I
samband med markarbeten har schaktsanering avseende jord genomförts på
fastigheten då marken funnits förorenad med metaller och PAH (Polycykliska
aromatiska kolväten). På Magasinet 1 och Godset 4 finns tre identifierade objekt
(verkstad och ytbehandling). Under arbetet med detaljplanen bör eventuella miljöoch hälsorisker vid planerad markanvändning utredas.
Inför genomförande bör mark, grundvatten, porgas och inomhusluft undersökas
för att säkerställa korrekt hantering av massor vid överskottsmassahantering samt
för att bedöma eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad markanvändning.
Teknisk försörjning
Sundbybergs stad och Trafikverket har gemensamt sett över placering och börjat
utreda kring ledningstråkens befintliga placering och kommande, vilken beskriver
till exempel förutsättningar för erforderliga VA-system inom berört område, del
som befintliga utförande samt i förhållande till framtida förutsättningar. Ledningssamordningen avser också dagvatten, avlopp, tele, opto, gas och fjärrvärme samt
fjärrkyla.
Dagvatten
Sundbybergs stad har i nuläget både separata dagvattenledningar och kombinerade
dagvatten och spillvattenledningar, och en stor del av programområdet omfattas av
kombinerade ledningar. Det innebär att dagvatten blandas med spillvatten, för att
sedan ledas och pumpas vidare till Stockholm Vatten och Avfalls reningsverk. Efter
rening leds vattnet till Saltsjön (Strömmen). Bilden på nästa sida visar utredningsområdets placering i relation till de större avrinningsområdena.
Utlopp och bräddningspunkter är belägna längs med Bällståns/Bällstavikens strand
och en bräddningspunkt är belägen utanför i Landsvägen, vid Bällstabro där
Tvärbanan går (D 4). Baserat på modellering antas bräddning från det kombinerade
nätet till Bällstaviken förekomma vid denna punkt.
Dagvattenledningar ansluter till det kombinerade nätet cirka 50 meter öster om
bräddpunkten. En dagvattenledning passerar under ett hus norr om
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Bällstabro (D 3, norra delen av fastighet Eken 11), utloppet ligger under slamlagret i
Bällstaån. På järnvägssträckan mellan Huvudsta-Duvbo finns idag inga anordningar
för omhändertagande eller rening av drän- och dagvattnet.

Befintliga och tekniska avrinningsområden och utlopp
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Förslag
Inledning
Viktiga utgångspunkter i planförslaget är den hållbara staden och att förbättra för
befolkningen med fler grönytor, fler och genare passager samt en bättre knutpunkt
som förbättrar området som bytespunkt. Vidare är en målsättning att få till fler
platsbildningar i den offentliga miljön och ett större Sundbybergs torg, men också
att förbättra Sundbybergs utbud av service och arbetsplatser.
Järnvägen
Planområdet är en del av Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan. Det är en del av
järnvägens delområde Huvudsta-Duvbo som ska leda till att Mälarbanan en utökad
kapacitet. Utbyggnaden innebär att två spår ska bli fyra. I Södra Duvbo ansluts
spåren till planerad utbyggnad av Mälarbanan mellan Duvbo-Spånga. Till största del
sker expansionen inom befintligt järnvägsområde. Utmed sträckan förses
järnvägsanläggningen med flera olika tekniska lösningar. Totalt förekommer tre
tekniska lösningar i Sundbyberg, markspår, intunnling och överdäckning.
Sundbybergstunneln består av både en överdäckning och en intunnling.

Tekniska lösningar i Sundbyberg för utbyggnaden av Mälarbanan. Illustration: Trafikverket

Placeringen av anläggningen i förhållande till kringliggande marknivå. Illustration: Trafikverket
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Sundbybergstunneln och markspår i Duvbo
Från tvärbanans bro och fram till Duvbo förläggs järnvägen i en överdäckning som
avslutas med en intunnling. Vid Löfströms allé övergår överdäckningen till en intunnling som stiger till marknivå i Duvbo. Sundbybergstunneln, det vill säga
överdäckningen och intunnlingen, blir totalt cirka 1,4 kilometer och utformas med
två separata tunnelrör med två spår i varje. Tunneln konstrueras med en invändig
bredd på cirka 24 meter och höjd på cirka 6 meter, (se figur nedan).

Principiell utformning av Sundbybergstunneln. Illustration: Trafikverket
En stationsbyggnad för Sundbyberg station placeras väster om den östra
tunnelmynningen. Att förlägga järnvägen i överdäckning och intunnling skapar
möjligheter för exploatering i järnvägens närhet. Ett teknikhus placeras norr om
spåren vid slutet av Starrbäcksgatan. I den västra delen av planområdet rivs enstaka
industribyggnader (exempelvis Alléservice-byggnaden) för att möjliggöra
byggnationen av järnvägsanläggningen. Löfströms allébro över järnvägen rivs och
kommer istället utformas som gata i marknivå. I Solna rivs Ekensbergsvägens bro
och ersätts med en väg på Sundbybergstunnelns tak. Nuvarande passager för gångoch cykeltrafik under järnvägen tas bort och ersätts av lösningar i markplan i och
med överdäckningen. Tunneln kommer att förses med skyddsräler och
stomljudsisolering. Vid tunnelmynningarna gäller att där taket för intunnlingen inte
ligger i nivå med kringliggande mark, så anläggs stängsel för att hindra obehöriga att
beträda spåren.
För markspåren gäller att nuvarande markspår breddas från korsningen mellan
Järnvägsgatan och Kanalstigen och drygt 200 meter västerut, för att ge plats för
ytterligare två spår. Teknikbyggnader, en serviceväg och en uppställningsplats för
räddningstjänsten anläggs norr om spåren. Norr om spåren rivs ett befintligt
parkeringsgarage (del av Ekdungen 1) för att göra plats för de nya spåren och
teknikbyggnaderna. Utmed spårområdets norra sida anläggs en stödmur för att
skydda järnvägsanläggningen mot översvämning, med en möjlighet att avleda
vattnen från den norra sidan, under bankroppen till den södra sidan och vidare till
Bällstaån. Stödmuren kommer även att fungera som fundament för en ny
bullerskyddsskärm. Den planerade skärmen sträcker sig västerut från
tunnelmynningen fram till gränsen för järnvägsplanen. Befintlig bullerskyddsskärm
söder om spårområdet, som fortsätter väster om plangränsen, behålls.
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Säkerhetskoncept
Hög säkerhet i Mälarbanan nås genom att beaktande av säkerhet finns med i alla
skeden: under planering, projektering, byggande, inför driftstart samt vid drift och
underhåll av den utbyggda järnvägsanläggningen. För att hantera de olycksrisker
som är kopplade till tågens passagerare och personal finns det ett säkerhetskoncept
för driftskedet av den nya järnvägsanläggningen. Det här konceptet hanterar
framför allt strategier för utrymning och räddningsinsats. Utgångspunkterna är
bland annat att järnvägsanläggningen ska vara lika säker i tunnel som för markspår.
Med de åtgärder som vidtas avseende utrymning, utformning och tekniska system
uppnås god säkerhet i hela järnvägsanläggningen.
Utrymning
Den närmaste säkra utrymningspunkten i järnvägsanläggningen avser till stationen,
eller ut ur tunnelsystemet. Utrymning ska således normalt ske på station och endast
i undantagsfall i tunnel. Vid utrymning på station, i samband med en olycka,
förutsätts att resenärer och övriga berörda ska kunna förflytta sig själva till en säker
plats eller till en utrymningsplats vilket är stationsentréerna, biljetthall.
Vid uppgången till biljetthallen i Sundbyberg, som ligger inne i tunneln, ska det
finnas en brandtekniskt avskild väntyta i form av utrymningsplats. Det ska finnas en
organisation (exempelvis Trafikverket eller räddningstjänst) för att hjälpa personer
att utrymma från utrymningsplatserna. Personer med nedsatt rörelseförmåga ska
kunna nyttja hissar för utrymning.
Allmänna platser inom detaljplanen
Nästan hela planområdet ovan mark kommer att utgöras av allmän plats i form av
gata, park och torg. Här beskrivs utgångspunkter för hur allmän platsmark inom
detaljplaneområdet ska gestaltas. Ett gestaltningsprogram för den allmänna
platsmarken är under framtagande med målet att vara färdigt till granskningsskedet.
Delar av texten under detta kapitel kommer att ingå i det vidare planarbetet.
Gestaltningen styrs av fysiska förutsättningar, viktiga funktioner och behov samt av
eftersträvade värden. Ytorna är begränsade till sin storlek. I den fortsatta
planeringen och gestaltningen kommer det att uppstå konkurrens om utrymmet,
och olika funktioner kan visa sig stå i konflikt med varandra.

Indelning i den allmänna platsmarkens olika typer: park i grönt, gata i gult samt torgytor i brunt.
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Fysiska förutsättningar och funktionsbehov

Möjligheterna för vad som går att åstadkomma i detta detaljplaneområde påverkas
särskilt av följande, generella förutsättningar:
 Området är smalt och långsträckt
 Den allmänna platsmarken kommer att avgränsas av bebyggda kvarter, både
befintliga och nya som ännu inte utformats
 Marken kommer till största del att anläggas ovanpå järnvägstunnlarna,
ibland med begränsat jorddjup
 Ny järnvägstunnel och nya markhöjder kräver nya lösningar för dagvatten
och grundvatten
Det centrala läget i staden skapar flera behov som den allmänna platsmarken
förväntas tillfredsställa.







Området kommer att innehålla viktiga stråk för gång-, cykel-, buss- och
biltrafik samt gods- och leveranstransporter i både öst-västlig och nordsydlig riktning.
Med trafiken följer behov av hållplatser, angöring och parkering
Flera stora ledningsstråk ska löpa längs med och tvärs genom planområdet
I denna del av staden finns det brist på ytor och stråk för möten och
rekreation
Dagvatten behöver fördröjas och renas
Ytor och framkomlighet behövs för avfallshantering

Eftersträvade värden

Fyra målsättningar är gemensamma för planeringen och gestaltningen av allmän
plats inom hela detaljplaneområdet:
 Alla ska känna sig välkomna i stadsrummen
 Det ska vara enkelt att röra sig i området
 Det ska vara lätt att orientera sig i staden
 Det ska finnas höga vistelsevärden i stadsrummen
Målsättningarna ska skapa mervärden utöver de mest basala funktionerna. De ligger
också i linje med de principer för gestaltningen av stadsrummen som formulerades i
planprogram för Sundbybergs nya stadskärna. Principerna återfinns i avsnittet
”Tidigare ställningstagande” i denna planbeskrivning.
Rörelser åt flera håll

Stadsrummen i planen har en tydlig öst-västlig riktning och många trafikrörelser
(gång, cykel, bil och buss) kommer att följa denna. Samtidigt är en av de stora
vinsterna med detaljplanen att de nord-sydliga kopplingarna i staden förbättras
avsevärt. Det är viktigt att säkerställa att även rörelser i den riktningen är tydliga och
bekväma.
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Plantering, grönska, växtbäddar och dagvatten

Träd och annan växtlighet fyller flera viktiga funktioner i staden, men är viktigt
också upplevelsemässigt, för klimatanpassning och för dagvattenhantering.
Ambitionen är hög: Järnvägspromenaden ska ha en tydlig grön karaktär. Träd av
storvuxna sorter ska kunna planteras ovanpå järnvägstunnlarna, växtbäddarna ska
ge förutsättningar för en god utveckling av växtmaterialet och marken ska kunna
bidra till dagvattenhanteringen. Befintliga träd ska om möjligt återplanteras inom
området. Detta gäller särskilt de formklippta lindarna på Sundbybergs torg.
Variation och igenkänning

Sträckan från Sundbybergs station till Duvbo eller Annedal är lång. För den som
promenerar är det snarast en fördel att det blir en sekvens av stadsrum som upplevs
och används olika. Genom att några tydliga gestaltningselement återkommer längs
hela sträckan kan stadsrummen samtidigt erbjuda en gemensam identitet och god
orienterbarhet. Exempel på sådana gestaltningselement är





Vatten, framför allt genom ytliga dagvattenhantering
Låga murar som tar upp nivåskillnader och skapar rum och sittmöjligheter
Gatsten som återanvänds från dagens gator och ger en historisk koppling
Konst som kan spegla järnvägens och industrins påverkan på Sundbyberg,
och som kan bli en förlängning av Marabouparkens konstsamling

Indelning i tre huvudområden

Planområdet kan beskrivas i tre huvudområden utifrån de viktigaste funktionerna:
 Sundbybergs station: ett stationsområde som är ett nav för kollektivtrafik
och en entré till staden
 Sundbybergs torg: en för staden central samlingsplats
 Järnvägspromenaden: ett långsträckt parkstråk med längsgående och
korsande trafikrum
De tre huvudområdena är sammankopplade, men fysiska förutsättningar och
funktionsbehov skiljer sig åt. Var och en av de tre huvuddelarna kan rymma platser
med olika karaktär och användning.

Den allmänna platsmarkens tre huvudområden: Järnvägspromenaden i blått, Sundbybergs torg i
rött samt Sundbybergs station i gult. Ytorna är schematiska.
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Ytor vid Sundbybergs station
Den allmänna platsmarken kring stationsbyggnaden utgörs av den östra
entréplatsen, den västra entréplatsen och passagen mellan stationsbyggnaden och
kvarteret Godset. Dessa ytor kan ses som ett sammanhängande stationstorg, som
också kan ha ett tydligt sammanhang, rörelsemässigt och upplevelsemässigt, med
stationsbyggnadens taktäckta arkad och inre ytor. Platsernas främsta funktion är
som nav för kollektivtrafiken samt som entré till staden. Torgytorna måste kunna ta
hand om stora mängder resenärer och olika rörelseriktningar. Besökarna måste
känna sig väl omhändertagna, att det är lätt att ta sig fram och hitta rätt. Marken
allra närmast kring stationen kommer att skuggas av omgivande byggnader under en
stor del av dagen, men dessa platser är tänkta för rörelse och kortare vistelse och
utformas för huvudsakliga funktionerna som bytespunkt och mötesplats.
Entré till Sundbyberg

För många är stationstorget entrén till staden, alltså den plats där resenären får sina
första intryck av Sundbyberg. Här måste besökaren direkt få en positiv känsla och
ha lätt att orientera sig. Gestaltningen av allmän plats kring stationen måste därför
tillgodose både framkomlighet, tydlighet, platsidentitet och estetiska upplevelser.
Planering och utformning av torgytorna kring stationen

Den västra och östra entrén kopplas samman med varandra så att torgen känns igen
i material och detaljer, oavsett vilken sida av stationen man befinner sig på. Följande
aspekter behöver tas i beaktande vid gestaltningen:
 Låt stationsbyggnaden synas
 Rörelse, flöden, resande och byten ska prioriteras
 Det ska finnas sittplatser för dem som väntar, med god sikt mot
stationsentréerna
 Inslag av konst, träd och grönska behövs för en välkomnande miljö
 Cykelparkering utomhus ska komplettera platser i cykelgarage
 Ljussättning för att skapa en trygg miljö även för dygnets mörka timmar
Västra entrén: Västra delen av torget är ett intensivt urbant rum där siktlinjer hålls
fria för största möjliga överblick och orienterbarhet. Det är här de flesta av
omstigningarna mellan olika trafikslag kommer att ske och det är denna sida som
kopplar till Sundbybergs torg och verksamheterna i Sundbybergs centrum.
Östra entrén: Den östra entrén är ett något lugnare stadsrum. Här är omstigningarna
få. Däremot är platsen en viktig länk mot arbetsplatser och verksamheter i framför
allt Solna Business Park. Den kan även få en viktig funktion för avlämning och
upphämtning av resenärer med taxi och liknande färdmedel, autonoma fordon samt
privatbil.
Kopplingen mellan den östra entrén och Landsvägen är en viktig länk i staden, och
den behöver vara både tydlig, inbjudande och bekväm.
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Sundbybergs torg
Stationsområdet kommer att möta Sundbybergs torg. Torgets främsta funktion är
som mötesplats för hela Sundbyberg, med höga vistelsevärden och möjligheter till
evenemang, torghandel och andra torgaktiviteter. Platsen ska även vara funktionell
för de som rör sig till och från stationen samt mellan kvarteren söder och norr om
torget.
Livlig mötesplats som knyter samman stråk

Sundbybergs torg ligger där viktiga vägar möts. När järnvägen förläggs under mark
frigörs ytor och nord-sydliga stråk kan knytas ihop. Förutom Landsvägen kommer
både Stationsgatan och Rosengatan att möta torget, liksom parkstråket längs
Järnvägsgatan. Sundbybergs station i öster blir en ännu större målpunkt än idag.
Gående kommer att röra sig över torget i flera riktningar. Fortfarande är
kommunikation förbi platsen viktig. Flera busslinjer kommer att passera på
Järnvägsgatan, medan tvärbanan följer Landsvägen i söder. Dessa flöden bidrar till
liv på torget, samtidigt som de påverkar de gåendes rörelsemönster och platsens
ljudmiljö. Sundbybergs torg blir ett livligt stadsrum, men gestaltningen bör sträva
efter att även skapa lugnare sittplatser.
Långsträckt torg med två delar

Dagens Sundbybergs torg utökas norrut och österut. I väster, närmast kvarteret
Plåten (Signalfabriken), ligger det historiska torget. Det kan hållas förhållandevis
öppet, men med inslag av planteringar och sittplatser. Mellan den västra delen av
torget och stationsområdet skapas en yta som kan ges en grönare prägel för att
återknyta till den järnvägspark som en gång låg här. Grönskan ska kunna ses från
stationen. Detta blir ett komplement till Sundbybergs torg, men med en annan
karaktär.
Stadsrummet (det som kan upplevas som ett visuellt sammanhållet torgrum)
kommer att sträcka sig från fasaderna söder om Landsvägen till fasaderna norr om
Järnvägsgatan. För vistelse kommer dock Landsvägens och Järnvägsgatans körbanor
och trafik att bli begränsande. Det innebär ett sammanhängande torg med långsträckt form, och en viss nivåskillnad från den högre belägna Järnvägsgatan ner mot
Landsvägen. Tillgängligheten måste vara god över hela torget, men för att skapa
plana ytor kan vissa ytor behöva terrasseras.
Även om det görs plats för fler besökare ska känslan vara småskalig och intim.
Torgytan kan avskärmas från trafiken på Landsvägen och Järnvägsgatan med
planteringar, låga murar eller byggnader. Byggnaderna föreslås vara av två typer:
låga, glasade paviljonger respektive lite stadigare byggnader i 1-2 våningar.
Funktionerna är flera: ge skyddade sittplatser, ge tydligare torgrum och skapa
målpunkter ute på torgytan. Byggnaderna kan exempelvis innehålla kaféer, medan
vissa lokaler kan öronmärkas för tillfälliga verksamheter eller butiker, för att på så
sätt ge variation och väcka nyfikenhet.
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Järnvägspromenaden
Ovanpå järnvägstunneln etableras ett grönt promenadstråk från Sundbybergs torg
förbi Marabouparken. En serie parkrum med olika funktion och karaktär bildar
tillsammans med gatan en sorts boulevard och en ny ryggrad i området.
Centralt i det långsträckta stadsrummet finns en cirka 10 meter bred parkzon avsedd
för olika rekreativa funktioner samt för plantering. Exempel på funktioner är lek,
finpark och idrott. Vissa delar får mer torgkaraktär. På ena sidan av parkzonen löper
cykelbana och gata för buss- och biltrafik. På andra sidan, mellan parkzon och
fastigheter, ordnas en zon för gångtrafik, uteserveringar och angöring till befintliga
fastigheter. Denna zon kan eventuellt möbleras och planteras på vissa partier.
Tillsammans är park- och angöringszonen cirka 17 meter bred.
Det är mycket angeläget att skapa en stabil stomme av träd och annan grönska i
gaturummet. Även om några partier blir övervägande hårdgjorda är målet att
helhetsupplevelsen ska vara ett grönt och sammanhållet promenadstråk. Träd av
storvuxna sorter placeras där det finns möjlighet till djupare växtbäddar. Mindre
trädsorter används där förutsättningarna är mer begränsande, eller för att skapa
variation.

Typsektion som visar uppbyggnad för att möjliggöra plantering av större träd på partier där
tunneltaket ligger nära gatunivån. Principskiss från Sweco Architects
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Plan och profil som visar täckningen längs sträckan, det vill säga var det finns bättre och sämre
förutsättningar att plantera ovanpå tunnellocket. Profilen i bildens nederkant visas samma stäcka,
men i genomskärning. Där har jorddjupet överdrivits för att öka läsbarheten. Färgerna visar
jorddjupet, i en skala där rött är väldigt lite jord och blått är där det största jorddjupet är.
Stråket blir en både grön och urban promenad. Beroende på behov och fysiska
förutsättningar kommer parkrummen att vara lämpliga för olika aktiviteter och
funktioner. De nya parkrum som skapas ska komplettera det övriga utbudet i
området och erbjuda en variation av aktiviteter och sittplatser. Stråkets bredd och
behovet av angöring till fastigheterna sätter gränser för vad som är möjligt att skapa.
Dessutom kommer trafiken att påverka upplevelsen. Anspelningar på stadens
historia och på järnvägen kan bidra till djupare förståelse för och förankring till
platsen. På några ställen i stråket kan låga paviljonger placeras, för exempelvis kafé.
Parkrummen ska även planeras utifrån ekosystemtjänstperspektiv, till exempel med
dagvattenhantering och möjlighet till en biologisk spridningskorridor.
Järnvägspromenadens olika delsträckor

Förutsättningar, funktionsbehov och eftersträvade värden skiljer sig åt längs Järnvägspromenaden.
Mellan Sundbybergs torg och Esplanaden
På denna sträcka ligger körbanorna för bil och buss mot norr. Det innebär en
möjlighet att längs med Signalfabriken (kvarteret Plåten) skapa en förlängning av
vistelseytorna vid Sundbybergs torg. På gatans norra sida breddas trottoaren och ger
bättre förutsättningar för till exempel uteserveringar.
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Visionsbild av Järnvägspromenaden vid Signalfabriken. Illustration: Sweco Architects

Visionbild av Järnvägsgatans norra sida väster om Stationsgatan. Illustration: Sweco Architects
Mellan Esplanaden och Fredsgatan
Väster om Esplanaden får Järnvägspromenadens en lugnare atmosfär och intimare
platser. Parkstråket och gatan byter plats, så att parkmiljöerna i stället kopplas till
fastigheterna på norra sidan med en möjlighet till angöring. Dagvattenhantering är
en viktig funktion här, med så kallande regnbäddar, där växter är ett viktigt inslag.
Plats reserveras för uteserveringar och sittplatser i soliga lägen.
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Visionsbild av Järnvägspromenaden väster om Esplanaden. Illustration: Sweco Architects
Mellan Fredsgatan och Ursviksvägen
Väster om Fredsgatan utvidgas det offentliga rummet och möjliggör en övergång till
större gröna ytor och en mer utpräglad parkkaraktär. Genom att
Järnvägspromenaden knyter an till Marabouparken uppstår ett större
parksammanhang, som kan bli ett viktigt inslag i den byggda miljön.
Sträckan innehåller gröna ”vardagsrum”, som inte måste utformas för särskilda
aktiviteter, men som kan ha inslag av murar, sittplatser och sekundära stråk i
stenmjölsgångar. Konsten kan här få en framträdande plats, som en förlängning av
konsthallens verksamhet och konsten i Marabouparken.
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Visionsbild av Järnvägspromenaden vid Starrbäcksgatan. Illustration: Sweco Architects
Parkrummet väster om Ursviksvägen
Väster om Ursviksvägen blir Järnvägspromenaden ett parkrum med rekreativa
kvaliteter för boende och besökare. Platsen är tydligt kopplad till Marabouparken i
material, typ av vegetation och inslag av offentlig konst under träden.
Västra kvartersparken
Den västra och avslutande delen av Järnvägspromenaden är mer avskild och mindre
påverkad av omgivande trafik än övriga platser. Det ger förutsättningar att utveckla
ytor för rörelse och lek.
Muren som stadsbyggnadselement kan tjäna som avgränsare mellan snabbare
trafikslag och gående, ta upp höjdskillnader, möjliggöra ett ökat jorddjup som
förutsättning för planteringar och fungera som bänk med en sittyta i trä. Den låga
muren kan vara även ett sätt att tillföra detaljer och bryta ner skalan i ett stadsrum.
Ny bebyggelse
Stationsområdet
Stationsområdet avser ytan från gränsen mot Solna stad i öster till och med västra
delen av Sundbybergs torg vid kvarteret Plåten. Det omfattar nya platsbildningar
som befintliga och gator, ny och ombyggd bebyggelse samt ny torgyta. Nya ytor för
kollektivtrafik i form av nytt stationshus (med nedgång till perronger för fjärr-,
regional- och pendeltåg) men även i form av ny placering av busshållplatslägen.
Förlaget ger också förbättrade möjligheter för cykelparkering och bättre miljö för
gående. Stationsområdet är utformat för att samla rörelsemönster och målpunkter
till huvudstråk och därmed befolka platsen.
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Stationshuset och Sundbyberg 2:78
I den nu föreliggande omdaningen av Sundbybergs centrala delar skapas en mer
stadsmässig karaktär än tidigare i denna östra del av planområdet. Det nya
stationshuset är beläget vid kommungränsen mot Solna och tvärbanans spårvägsbro
och ska förtydliga den stadsmässiga bebyggelsens början med sin utformning. I
planprogrammet beskrivs området som en del som kan ha en högre bebyggelse då
det är beläget med ett visst avstånd till befintlig bostadsbebyggelse. Det tydliga
entréläget i staden och dess möte med Solna gör det också lämpligt med en
skalförskjutning, vilket redan påbörjats i och med det nya kvarteret Orgeln 7,
kvarteret Kronan 1 samt det närliggande kvarteret Cirkusängen 6, som utgörs av
Swedbanks huvudkontor. I planprogrammet har stationshusets viktiga betydelse för
staden lyfts fram och att den ska utformas som ett landmärke med starkt
symbolvärde för Sundbyberg. På så sätt bidrar byggnaden en tydlig orienterbarhet
för den som rör sig i området.

Flygvy över stationsområdets östra del, sett från väst. Illustration

Sweco Architects/

AMF Fastigheter
I knutpunkten Sundbyberg är stationshuset trafiknodens mittpunkt, där framtidens
hållbara resande sker med attraktiva, smidiga, effektiva och säkra byten mellan flera
olika transportslag: gående, kollektiva färdmedel, cykel och bil.
Stationshuset ska i gatuplan framförallt vara en station för fjärr-, regional- och
pendeltågstrafik med ytor för verksamhetslokaler som servicebutik, kafé och dylikt.
I våningarna ovanför planeras kontor, som är sammankopplade med Sundbyberg
2:78. Stationshusets placering delar in den östra avslutningen av överdäckningen i
tre stadsrum: östra torget, stationshuset och flödestorget. Benämningen avser
funktionen och är inte att betrakta som namn på platserna. Dessa rumsligheterna är
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av olika karaktär och funktion, som tillsammans stödjer varandra och skapar ett rikt
stadsliv.

Visionsbilden visar nya byggnader som vita volymer i detta utförande. Vy mot sydost
Illustration från Sweco Architects/AMF Fastigheter
Den allmänna platsmarken kring stationsbyggnaden utgörs av den östra och den
västra entréplatsen och gränden mellan stationsbyggnaden och kvarteret Godset.
Dessa ytor kan ses som ett sammanhängande stationstorg, som sammanbinds med
stationsbyggnadens taktäckta arkad och inre ytor. Platsernas främsta funktion är
som nav för kollektivtrafiken samt som entré till staden. I balans mellan
kollektivtrafiknoden och av kontor, butik, hotell och restauranglokaler skapar ett
levande stadsliv.
Stationsnedgången Sundbybergs station
Stationen ska vara en plats som välkomna alla och vara en attraktiv målpunkt i
staden. På så sätt skapas en närvaro på platsen och förstärker den upplevda
tryggheten. Stationshuset har utformats med stort fokus på att skapa de rumsliga
förutsättningarna för trygghet. Utformningen ger god orienterbarhet och
överblickbarhet, långa siktlinjer och genomsiktlighet
Det är av stor vikt att fasadytor i gatunivå är av genomsläppligt material i den mån
det går att få till och pelare samt bärande konstruktioner ska ha en utformning som
ger dessa fördelar. En till stationen anpassad belysning bidrar till både trivsel och
trygghet och av vikt är att få in en variation av verksamheter syftar till att skapa en
levande plats under hela dygnet.
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Västra Stationsentrén, vy mot sydost. Illustrationer från Sweco Architects/AMF Fastigheter
Öster om stationshuset skapas ett mindre torg med en direkt entré till Sundbyberg
station. Platsen är planerad för snabb angöring för tillresande med cykel, buss och
bil. På förmiddagarna skapas en solbelyst lämplig plats vid kvarteret Godsets
hushörn där en servering kan bidra till platsens trivsel. Bilar kan stanna till utanför
stationen och det kommer finnas parkering för cyklar som också bildar en bra
koppling till En hotellentré till det hotell som planeras i fastigheten Sundbyberg
2:78, som genomgår en om- och tillbyggnad. Stationshuset med Sundbyberg station
i markplan är en viktig kommunikationsknutpunkt. De nya kontorsvolymerna
(inklusive Godset 4) tillskapar nya arbetsplatser i centrala Sundbyberg. Tillsammans
med det nya hotellet bidrar de till en levande plats under hela dygnet.
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Visionsbilden visar nya Arkaden under stationshuset och passagen vid Kvarteret Godset, vy mot
nordväst. Illustrationer från Marge Arkitekter och Sweco Architects/AMF Fastigheter,
Vasakronan

Visionsbilden visar nya byggnader som vita volymer i detta utförande. Vy mot nordväst
Illustrationer från Sweco Architects/AMF Fastigheter
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Utformning
Det nya stationshuset är en viktig kommunikationsknutpunkt för många och det ska
vara lätt att hitta hit. Därför har byggnaden tillåtits sträcka på sig och vara lite högre
än omgivande bebyggelse. Byggnaden utgör fonden till det nya torget väster om
stationen torget och promenaden på järnvägstunneln. Med sitt tydligt visuella läge
blir stationshuset ett nytt landmärke i staden. Stationshuset är ett konstruktivt
komplicerat projekt som behöver anpassas till spåranläggningen under mark.
Konstruktionen utgörs av stora valvbågar som spänner drygt 50 meter över spåren
likt en bro. Valvbågarna skapar ett enormt tak över stationsrummet. Förslaget på
stationshuset har ett utseende inspirerat av taket med en klassisk tågstation i stål.
Den utformningen bidrar också till kvaliteter såsom god överblickbarhet och
orienterbarhet. Under taket vävs inom- och utomhusytor ihop.
Inga laster eller bärande konstruktion kan placeras på Trafikverkets tunnel, husets
östra fasad måste därmed placeras nära grannfastigheten Godset 4. För att undvika
känslan av en smal passage är stationshusets gatuplan motsvarande tre våningar
högt i tak. Det skapar en ljus, generöst tilltagen arkad med välvt tak, som
tillsammans med ytan mellan fastigheterna blir 20 meter bred, och möjliggör ett
levande gångstråk. Här finns både tunnelbaneuppgång och entré till stationshuset
och stråket kommer att kantas av service och butiker. Här kan människor också
röra sig i skydd från vädret.
Ovanför valvbågarna placeras tre byggnadsvolymer för kontor. De hänger i
fackverk som växer upp från valvbågarna och bildar ett mönster i fasaden. De nya
kontorsvolymerna kopplas samman med den befintliga byggnaden Sundbyberg
2:78. De skapar tillsammans en fastighet som inrymmer kontor, hotell och olika
typer av service som nås från stationen, torgen i öst och väst samt Landsvägen.

Sektionen visar Sundbyberg 2:78, stationshuset, Stationsnedgången och Godset 4samt tunnlarna.
Illustrationer från Sweco Architects
Stationshuset ska vara välkomnande och bidra till att befolka platsen och då ge
större trygghetskänsla. Här inryms olika typer av väntplatser: sittplatser för en kort
stunds väntan på bussen, kaféer för en kaffe innan färden går vidare och en
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hotellobby att slå sig ner i en lite längre stund. Stationshuset kommer även inrymma
service som förenklar medborgarnas och tillresandes vardagsliv såsom hämtmat och
annan småskalig handel. Ett stationshus har behovet av att hantera cykelparkering
för att bidra till ett mer hållbart samhälle och i anslutning till stationshuset planeras
en cykelhub: en cykelparkering i garage med service-funktioner som till exempel en
bemannad cykelverkstad och tillgång till gym. Idag måste resande gå via tunnlar för
att nå tågsperrongerna, vilket resenärerna slipper i och med planförslaget där den
nya stationen gör platsen mer tillgänglig, genom direkt access till perrongerna från
gatunivå. Stationshuset kommer att vara livfull, luftig och väl upplyst och kommer
därigenom upplevas som en trygg och trevlig plats att passera på väg till och från
fjärr-, regional- och pendeltågen.

Fasadillustration -fasad mot norr

Fasadillustration -fasad mot norr
Tävling om gestaltningen av stationshuset
Det presenterade förslaget på stationshus i planförslaget är baserat på AMF
Fastigheters förslag som gav dem ett intentionsavtal att få bygga stationshuset.
I planprogrammet såväl som i intentionsavtalet för stationshuset som tecknades
mellan Sundbybergs stad och AMF Fastigheter beskrivs viljan att genomföra någon
form av arkitekttävling/parallella uppdrag för stationshuset som exploatören ska
hålla i och där Sundbybergs stad medverkar i arbetet att utse vinnande förslaget.
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Kvarteret Godset

Visionsbilden visar nya byggnader som vita volymer i detta utförande. Sturegatan, vy mot nordväst
Illustrationer från Vasakronan/Marge arkitekter.
Fastigheten är med sitt läge, en viktig del i utvecklingen av Sundbybergs framtida
stadskärna och en del av det nya stationsområdet. Mot öster blir byggnaden en del
av entrén till Sundbyberg. Bottenvåningens entréplan är idag relativt slutet mot
gatan och denna känsla av baksida mot omkringliggande gator avser föreslagen
ombyggnad att ändra på genom att förstärka handelsstråket förbi kvarteret och
knyta an till Sturegatan.
Utformning
Byggnadens bottenvåning öppnas upp med verksamheter vända mot samtliga gator
för att stärka stadslivet och flera entréer till framtidens matbutik/deli/saluhall
skapar även möjlighet att röra sig genom byggnaden.
Om fastighetsgränsen flyttas och gatuutrymmet på Sturegatan, Lysgränd och
Fabriksgatan minskar jämfört med dagens läge, så innebär det konsekvenser ur
trafikperspektiv och för andra typer av funktioner som möjliggör en trevlig
gatumiljö, så som träd och uteserveringar. Den del av Sturegatan som löper norr om
kvarteret Godset kommer att trafikeras av buss i bägge riktningar och det kan finnas
behov av hållplatser på denna sträcka. Beroende på utredning om förläggning av
regionalt cykelstråk kan det även finnas behov av cykelbana längs denna sträcka.
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På Lysgränd och Fabriksgränd finns även där trafikala funktioner att säkerställa
vilket kan vara svåra att förena med bebyggelsens utökade fotavtryck norrut.
Sammantaget innebär detta att det behövs en utredning som ser till helheten vad
gäller behov, alternativ och konsekvenser innan en utökad fastighetsgräns kan
komma i fråga.
Byggnaden kan länka ihop Sturegatan med det nya stationshuset på ett fördelaktigt
sätt. Mot Järnvägsgatan och stationshuset bidrar fastigheten med kommersiell
service för förbipasserande samt en restaurang med uteservering i ett soligt hörn
mot östra torget.
Bottenvåningen kommer att ges extra omsorg kring detaljer och materialval för att
öka kvarterets attraktivitet. Genom ett utökat utbud av moderna och attraktiva
kontorslokaler i bästa kollektivläge bidrar kvarteret Godset precis som Sundbyberg
2:78 och stationshuset till att stärka kontorsklustret som Sundbybergs centrum och
grannkvarteret Solna Business Park utgör.
I denna del av Sundbyberg är det mycket hårdgjord yta och för att tillföra nya
kvaliteter på befintlig fastighet avser detaljplanen att möjliggöra ett aktivt taklandskap med grönska och terrasser i linje med Sundbybergs grönytefaktor och de
tidigare fläktutrymmen på taket flyttas ner i byggnaden till mörka utrymmen. Det
möjliggör även förutsättningar för en restaurang med takbar i sydvästläge med utsikt
över Sundbyberg.
Tillskotten av restauranger och nöjeslokaler i området är i linje med en tradition av
ett attraktivt nöjesutbud och nattliv som centrala Sundbyberg i ett kulturhistoriskt
perspektiv har haft under långa perioder. Restauranger och nöjesliv bidrar till liv och
rörelse under fler timmar på dygnet och en ökad trygghet i staden. Stationsområdet
lämpar sig bra för denna typ av verksamhet både i sin kollektivstrafiknära placering
som ger ett tillräckligt avstånd till de befintliga bostadskvarteren.

Idéförslag, fasadillustration för Kvarteret Godset 4
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Idéförslag, fasadillustration för Kvarteret Godset 4
Byggnaden föreslås byggas på med två till sju våningar där den högre delen av
fastigheten vetter mot Fabriksgränd och en lägre mot Sturegatan. Fasaden är tänkt
att vara i tegel med inslag av andra material, och den påbyggda delen kan komma att
utgöras av en trä- och stålstomme.

Visionsbilden visar nya Arkaden under stationshuset och passagen vid Kvarteret Godset, vy mot
sydost Illustrationer från Sweco Architects och Marge Arkitekter. AMF Fastigheter och
Vasakronan
Studenthuset
Studenthuset är i förslaget beläget på en yta bredvid Landsvägen och Sundbyberg
2:78 samt järnvägen i norr vid den södra delen av Sundbybergs torg, huset föreslås
vara ett smalt hus på sex våningar. Studenthuset ger ett positivt inslag till den
centrala placeringen vid torget, då det blir än mer nyttjande av området under fler
tider på dygnet och bidrar till att ge en större variation i befolkningen i centrala
Sundbyberg. Ett studenthus skulle också bidra till en tryggare miljö i området.
Platsen som studenthuset föreslås bebyggas på har flera utmaningar att hantera då
det är en väldigt begränsad yta i fråga om utrymme och i förhållande till de
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omgivande förutsättningarna som påverkar platsen. Såsom närhet till Tvärbana och
järnvägstunneln, markledningars placering, handikapparkering, plantering av
grönytor, buller med mera.
Under det fortsatta planarbetet ska dessa olika faktorer och påverkan studeras
vidare i detalj och sammanvägas för att se om studenthuset kan byggas på platsen
eller lokaliseras till ny plats i utanför denna detaljplan och i så fall förhoppningsvis
någonstans inom planprogramsområdet för Sundbybergs nya stadskärna.
Lönnen 13
I den västra delen av planområdet kräver utökningen av järnvägsspåren att
järnvägen måste breda ut sig norrut på fastigheten Lönnen 13, vilket innebär att den
parkeringslösningen som vetter mot järnvägen inte fungerar längre. Likaså försvåras
logistiklösningen för fastigheten i och med järnvägens utbyggnad och dess
medföljande krav. Byggnaden innehåller kontor och småindustri och är anpassad ur
risksynpunkt till markbelagd järnväg. För att möta den befintliga fastighetens
möjlighet att bibehålla en fungerande verksamhet, så utökas byggrätten västerut och
ett hörn i den befintliga byggnadens sydöstra sida måste eventuellt rivas/byggas om.
Vidare hantering av fastigheten Lönnen 13 kommer att fortsätta under det fortsatta
arbetet med planförslaget.
Parkeringshus och Sopsugsanläggning
I den västra delen av planområdet kräver utökningen av järnvägsspåren att
parkeringshuset/parkeringsdäcket vid fastigheten Ekdungen 1 måste rivas för att
Järnvägsanläggningen ska få tillräckligt med utrymme. Ett nytt parkeringshus ska
uppföras enligt planförslaget i delvis nytt läge, där parkeringsplatserna ska hantera
både de befintliga för Ekdungen 1 samt innehålla de parkeringsplatser som
försvinner för Lönnen 13. Då stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya
stadskärna har behov av sopsugsanläggningar för nya kvarter som tillkommer i
pågående detaljplaneprocesser i området föreslås parkeringshuset byggas ihop med
sopsugsanläggningen. Vidare hantering av fastigheten Lönnen 13 kommer att
fortsätta under framtagandet av detaljplanen.
Grönytefaktor för kvartersmark
De kvarter som ingår i detaljplanen (studenthuset, stationsbyggnaden, Sundbyberg
2:78, kvarteret Godset 4 och Lönnen 13) möjliggörs bebyggelse på närmare 100%
av kvartersmarken. Det är alltså ytterst lite kvartersmark som kommer att vara
beläget på ny anspråkstagen mark eller bjälklag.
Eftersom detta begränsar möjligheterna att skapa ekoeffektiva ytor, föreslås
grönytefaktorn sänkas från 0,6 till 0,4. Balanseringen behöver också justeras,
eftersom flera av delfaktorerna i riktlinjerna inte är möjliga. Nivån på respektive
klimatmässig, sociala värden och biologisk mångfald föreslås sänkas till 40%.
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Exempel på grönytefaktorn och Kvarteret Godsets ambition av ett grönt tak.
Kulturmiljö
Att järnvägen byggs ut och kommer att gå under mark innebär en stor förändring i
stadsbilden då den direkta kopplingen till järnvägens närhet blir mer otydlig. Genom
att skapa ett tydligt markerat stationshus och att anlägga ett promenadstråk ovanpå
tunnlarna som följer järnvägens sträckning, går det att förstå att det fortfarande går
en järnväg genom Sundbyberg. För att ytterligare underlätta förståelsen av järnvägen och stadens industrihistoria, bör det gestaltas genom till exempel konstnärlig
utsmyckning, informationstavlor med kopplingar till järnvägen, genom att namnge
gator, kvarter och platsbildningar på sådant sätt så att järnvägens koppling till
platsen blir belyst.
När järnvägen kommer att förläggas i tunnel, innebär det att torget och
”Järnvägspromenaden” kan länka samman kvartersstaden på den norra sidan och
industristaden på den södra sidan järnvägen. Siktlinjerna mellan Stationsgatan och
Rosengatan och Sundbybergs torg och kvarteret Bageriet utmed Landsvägen
kommer även att utgöra viktiga fysiska kopplingar i den nya stadskärnan som växer
fram.

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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I den östra delen av Sundbybergs torg planeras för en ny stationsbyggnad där ett
kontorshus byggs över stationsnedgången. Upplevelsemässigt kommer den i skala
och omfattning att kopplas till övriga kvartersstora och höga byggnadsvolymer norr
och öster, utmed Ekensbergsvägen och Landsvägen samt mot Solna Business Park
på andra sidan kommungränsen. Mellan torget och Landsvägen planeras för en
byggnad med studentboende. Studenthuset kommer att möta korsningen Gjuteribacken/Landsvägen och i sin västra del utgöra en koppling mellan Rosengatan och
Landsvägen. Byggnaden kommer också att utgöra fond till torget framför den nya
stationsbyggnaden i ett mer storskaligt sammanhang. I och med sin placering
kommer studenthuset innebära att en del av kvarteret Bageriet med dess tydliga
stadsmässiga inramning till torget, skyms från den norra sidan av
torget/Järnvägsgatan.
Den nya stationen med kontor ovanpå kommer att vara en större och mer komplex
byggnad som behöver öppna sig åt flera håll: både mot det nya större torget (den
utökade torgytan), som fond åt ”Järnvägspromenaden”, mot den större skalan
österut samt mot kvarteret Godset norr om stationen. Den nya kompletterande
bebyggelsen i anslutning till torg och station, bör respektfullt komplettera och
samordnas med utformningen av det nya torget som offentlig plats. Stationen ges
en transparent och öppen utformning så att man på ett lätt och tryggt sätt kan vistas
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i och kring samt passera igenom till andra målpunkter. Viktigt är att ta vara på
platsens historia i staden.
Godsets påbyggnad bör ha med tegel i fasadmaterialet och bryta ner skalan mot
Sturegatan för att skapa en tydligare koppling mot norra sidan av gatan.
Konst i stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna
Den allmänna platsmarken får en ökad tillkommande yta i och med förslaget och
det är av stor vikt att de offentliga stråken och Marabouparken binds samman. Att
med konstens hjälp utsmycka dessa ytor ger då både ett samband med Marabouparken och ger den offentliga platsen en tydligare definition. För att platsens
kulturhistoria ska belysas för medborgarna ses det som ett möjligt tema för den
konst som kan uppföras på allmän platsmark till exempel genom ett samarbete. På
kvartersmark gäller enprocentregeln men där ansvarar exploatör/ byggföretag för
den konstnärliga gestaltningen. Det övergripande syftet med den konstnärliga
utsmyckningen är att främja ett identitetsskapande för området och ge den nya
stadsdelen en särprägel samtidigt som attraktiva mötesplatser, upplevelser och
folkliv ges bättre förutsättningar.
Service
Kommersiell och offentlig service
Planförslaget innebär att en större sträcka får bättre förutsättningar för kommersiell
och offentlig service, med fler tillkommande verksamhetslokaler i bottenvåningarna
i de tillkommande nya bostadskvarteren i stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs
nya stadskärna (dessa hanteras i de två andra detaljplaneprocesserna för
planprogramsområdet). Det ger ett större utbud och en bättre spridning av den
kommersiella och den offentliga servicen. Biblioteket får en bättre koppling till en
platsbildning som skapas norr om kvarteret Plåten. Stationsområdet får fler ytor i
och med utbyggnad av kvarteret Godset 4 och Sundbyberg 2:78 samt det nya
stationshuset. Sundbybergs status med ett gott utbud av restauranger och nattliv har
en lång tradition från tiden då nattklubben Lorry och Garbo lockade besökare från
hela Storstockholm. Det nya stationsområdet kommer att ge goda möjligheter att
förstärka det, då detta område inte har inslag av bostäder och vilket ökar
möjligheten till en etablering av sådan verksamhet i och med planförslaget.
Arbetsplatser
Planförslaget kommer att förstärka centrala Sundbybergs betydelse med en större
andel dagbefolkning genom en utbyggnad av kontorshusen Godset 4 och
Sundbybergs 2:78 samt det tillkommande stationshuset med ytterligare kontorsytor.
Den utbyggda och förbättrade knutpunkten i Sundbybergs centrum skapar på så vis
ännu bättre förutsättningar för en levande stad och bidrar till en hållbar utveckling.
Den östra delen av planområdet är i en väldigt attraktiv del av Storstockholm
avseende kontorsytor och med sin närhet till kontorsklustret Solna Business Park
men även med väldigt goda kommunikationsmedel i direkt anslutning till
arbetsplatserna.
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Gator och trafik
Sundbybergs stads nuvarande övergripande mål är att vara ett hållbart samhälle.
Staden ska planera för en stad där efterfrågan på bilresor och transporter minskar.
Utformningen av gaturummet ska gynna fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer och ytor i gaturummet ska i större utsträckning än idag användas av dessa
färdmedel.
Gatunät
Mellan Stationsgatan och Gata 1 (den västligaste gatan i planprogramsområdet),
ligger körbanan på den södra sidan av Järnvägsgatans gatusektion längs med det nya
promenadstråket på tunnellocket. Detta för att bidra till att skapa en trivsam miljö
på den norra sidan av Järnvägsgatan, som är den soliga sidan av gatusektionen. Den
norra sidan av gatusektionen planeras för gång- och cykeltrafik, angöring till
befintliga entréer samt för aktivitets- och grönytor.

Övergripande gatustruktur
Behovet av att hålla samman staden i öst-västlig inriktning och säkerställa koppling
mellan resecentrum och Duvbo, Annedal samt Solna Business Park är av stor vikt.
Att förlägga ett stråk på tunneltaket skapar goda möjligheter att uppnå detta.
Gång
Planförslaget har sin utgångspunkt i att skapa en attraktiv stad för alla där det är
enkelt, tryggt och säkert att ta sig fram till fots och utifrån olika typer av
funktionsnedsättningar.
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Förslag för övergripande gångnät
Nedgrävningen av Mälarbanan gör att järnvägens barriäreffekt försvinner och
ersätts med ett sammanhängande och lättnavigerat nät för gående. Det finns stor
potential i att skapa ett brett och grönt promenadstråk som kan attrahera stora
gångflöden och att bebyggelsen som omger gatorna har levande bottenvåningar.
Gångtrafik prioriteras gentemot andra trafikslag och får stor yta i planförslaget
vilket bidrar till att skapa en tryggare miljö dygnet runt.
Cykel
Cykeltrafiken ökar i dagsläget och trenden visar att ökningen kommer att fortsätta.
Ökningen är helt i linje med stadens styrande dokument, som strävar efter att
uppfylla regionala och nationella mål om ett mer hållbart resande. I nuläget finns
det brister i cykelnätet, men planförslaget ger möjlighet att säkerställa behov av en
sammanhängande cykelnätstandard med en bättre kapacitet. Planområdet är en
viktig knutpunkt där både regionala och kommunala huvudcykelstråk möts. Den
befintliga topografin, lokaliseringen av målpunkter och etablerade cykelförbindelser
är grund för att anta att betydelsen kommer att bli än viktigare. I och med att järnvägens barriäreffekt försvinner såväl i nord-sydlig riktning som öst-västlig, så skapas
dessutom bättre förutsättningar för cykelstråk.
Det regionala cykelstråket föreslås fortsätta från Stockholms stad via Bällstabro och
Landsvägen till Sundbybergs torg och fortsätta i stationsområdets närhet till gränsen
mot Solna vid Mälarbanans östra tunnelmynning. Lokalisering och ytbehov behöver
säkerställas i fortsatt arbete. På Järnvägsgatan och Järnvägspromenaden ska ett
huvudcykelstråk anläggas som kopplar samman de västra och östra delarna av
programområdet med Rissne, Annedal och Sundbybergs centrum.
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Förslag på cykelvägnät
Kollektivtrafik
Den stora koncentrationen av olika kollektiva trafikslag kommer att bibehållas enligt
planförslaget. Tvärbanan bibehåller sin placering på Landsvägen och kommer i
närtid få ökad turtäthet, en turtäthet som efter några år kan behövas förbättras
ytterligare. För att det ska vara möjligt krävs åtgärder kopplat till framkomligheten
på del av Landsvägen. För att förbättra framkomligheten för buss föreslås att
Lysgränd och Järnvägsgatan (mellan Rosengatan och Lysgränd) endast ska vara
tillgänglig för busstrafik. Det innebär bland annat att busstrafiken och möjligtvis
delar av övrig biltrafik kan ledas om till andra gator.
Fler busslinjer än i dagsläget kommer att trafikera Sundbybergs centrum och
hållplatserna föreslås lokaliseras på Järnvägsgatan, Sturegatan och Lysgränd.
Hållplatsernas ytbehov behöver studeras vidare och säkerställas. Bytespunkten för
kollektivtrafik är en del av den täta stadskärnan och sträcker sig runt det utökade
Sundbybergs torg. Resande med kollektivtrafiken ger torget liv och rörelse, men
torget får inte domineras av kollektivtrafiken gällande utformning, ytanspråk och
ljudnivåer. Sundbybergs stad har en strävan att få till en multifunktionalitet vid
hållplatserna och förhoppningen är att framtida teknik, så som självkörande bussar,
gör att ändhållplatser för buss inte behövs i området. Det kan ge möjlighet till att
fler busslinjer delar hållplatslägen.
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Förslag på övergripande Kollektivtrafiknät
Nyttotrafik, färdtjänst och taxi
Det pågår en dialog med Trafikförvaltningen om placering av hållplatslägen för
färdtjänst och närtrafik i anslutning till resecentrum. Vid östra torget föreslås det
skapas möjlighet för att hantera färdtjänst såväl som angöringsyta för taxi. Det bör
också finnas alternativa platser i den östra pendeltågsuppgången i Solna för att
uppnå en bra spridning av den sortens trafik.
För att staden ska ha effektiva logistiksystem för smidig varuleverans och för att
säkerställa nyttotrafikens angöringsmöjligheter bör planområdet utformas så att
framkomligheten för nyttotrafik och räddningstjänst säkerställs och prioriteras
gentemot personbilstrafik. De gator och vägar som behöver säkerställas för
räddningstjänstens fordon dimensioneras enligt krav (och bärighetsklass 1, BK1).
Angöring för avfallsfordon till befintliga och framtida bostäder och verksamheter
bör vara smidig och inte påverka, eller påverkas av andra trafikslag. De fastigheter
som inte kan kopplas till mobilt sopsugssystem och som inte har förutsättningar på
sin mark för sophantering kan eventuellt fortsätta hantera avfall på allmänna ytor.
Alla restauranglokaler inom ett kvarter bör ha en gemensam lösning för att hantera
fettavskiljning.
Ett antal angöringspunkter för avfallshantering redovisas under rubriken Teknisk
försörjning. I dagsläget strävar Sundbyberg efter att ha en form av retur/ återvinningsbutik i vissa verksamhetslokaler i befintliga som nya fastigheter. Tanken är
att effektivisera hanteringen såväl som att skapa större trygghet i området. Exempel
på sådan verksamhet i Sörab:s regi i kvarteret Banken.
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Biltrafik
Hållbart resande i staden ska öka och det innebär att biltrafik inte prioriteras relativt
andra färdmedel. För att säkerställa effektivt nyttjande av gatuytor prioriteras
körande motorfordon gentemot parkerade. Staden arbetar för att genomfartstrafiken i stadskärnan ska minska. Trafikutredningens simulering visar ett scenario
med en viss ökning av motortrafiksflöden på Järnvägsgatans östra del, Fredsgatan,
Sturegatan och Tulegatan. En risk är att genomfartstrafiken kvarstår. För att minska
trafikmängderna krävs därför bland annat reglering och en genomtänkt
gatuutformning. I kombination med detta krävs också en beteendeförändring till att
fler väljer att gå, cykla och att åka kollektivt samt att bara använda bilen när inget
annat alternativ finns att välja.
Parkering och mobilitetsåtgärder
Sundbyberg stad ska arbeta med flexibla parkeringstal för bilparkering för att
möjliggöra en mångfald av mobilitetsåtgärder. Detta innebär att parkeringstal för
bilparkering i flerbostadshus kan sänkas beroende på vilka mobilitetsåtgärder som
genomförs. Mobilitetsåtgärder kan exempelvis vara att tillhandahålla bilpool,
cykelpool, erbjuda SL-kort och information till de boende om vilka möjligheter som
finns för att resa hållbart. Staden ska i tidigt skede informera exploatörer och
fastighetsägare om att staden tillämpar flexibla parkeringstal. I och med detta ger
staden exploatörer möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser som måste byggas
i samband med uppförandet av nya flerbostadshus utan att göra avkall på tillgången
till de boendes behov av mobilitet. Parkering för såväl bil som cykel ska för
bostäder och kontor ordnas inom kvartersmark. Om parkering inte kan lösas på
kvartersmark kan parkeringsköp bli aktuellt. Mobilitetsåtgärderna bekostas av
exploatören. Parkeringstal för cykel är inte flexibla. Information om hanteringen av
parkeringstal och detaljer kring vad som gäller återfinns i Sundbybergs stads
mobilitetsnorm.
Parkering för kontor
Cykelparkering avseende kontor
Kontor

Parkeringstal 251

1) Parkeringstal per 1000 kvm BTA, baseras på ca 20 kvm/anställd

För bilparkering krävs en utredning. Bedömning av lämpligt antal
bilparkeringsplatser avgörs utifrån vilka mobilitetsåtgärder som genomförs.
Mobilitetsåtgärder för fastigheter vid Sundbybergs station
Kvarteret Godset
Kontorshusets goda kommunikationsläge och ett ökat fokus på hållbart resande
skapar goda förutsättningar för cykelparkering för fastighetens hyresgäster med
direkt entré till cykelgarage från Fabriksgränd. Dessa parkeringar kommer vara
lättillgängliga, väderskyddade och möjliggöra ramlåsning. Bilparkering för anställda
samt besökare till kontor samt till handel finns på ett ytterligare våningsplan. Antalet
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bilplatser bedöms inte behöva vara så många på grund av kollektivtrafikläget och
för fastigheten har cirka 40 bilplatser redovisats som behov av fastighetsägaren.
Mobilitetsåtgärder för nivå 3 eller 4 kommer eftersträvas i den mån de responderar
till kontors- och handelsverksamhet. För nivå 4 finns dock inte utrymme för extra
cykelplatser för en cykelpool. Dock kan det erbjudas hyresgästerna inom de
planerade 1025 platserna för cykel. Andra typer av åtgärder kan bli aktuella eftersom
det är kontor och centrumverksamhet som är aktuellt. Exempelvis kan exploatören
behöva visa på ”grön resplan” samt på aktiviteter som främjar hållbart resande
bland de anställda, fortsatt hantering av mobilitetsåtgärder kommer hanteras vidare
under såväl planprocessen som under bygglovsskedet.
Kvarteret Sundbyberg 2:78 och stationshuset
Efter ombyggnad och tillbyggnad kommer denna bebyggelse vara en stor och viktig
kollektivtrafiknod för norra Stockholm. Stationshusprojektet syftar till att organisera
och strukturera dessa flöden till att bli en så bra stadsmiljö som möjligt på platsen
samt ge en väl fungerande bytespunkt. På torget väster om stationshuset tillåts ingen
motortrafik och busstrafik placeras i direkt anslutning vid Järnvägsgatan samt
Lysgränd. Här sker även byten mellan trafikslag samtidigt som gående prioriteras.
Torget öster om stationshuset vid Solnagränsen planeras för angöring av bil, taxi
och annan trafik.
För de gående ges nu utökade ytor att röra sig på tack vare utbyggnaden av
järnvägen och den utökade torgytan länkar samman stadsdelarna i centrala
Sundbyberg samt binder ihop kollektivtrafikens entréer och hållplatser. Ett nytt
trappstråk öppnas mellan den östra stationsentrén och Landsvägen. Fastigheten och
området kring den utformas med hänsyn till resenärers olika förutsättningar över
dygnet. Entréer som uppfyller krav om tillgänglig angöring kommer att finnas i
kontorshusets centrala del samt till fjärr-, regional- och pendeltågsstationen.
Förslaget utgår från att cykelinfrastrukturen förstärks på flera sätt i anslutning till
planområdet. Den östra stationsentrén kommer att ha en direkt koppling till
cykelparkeringsgaraget under Sundbyberg 2:78 medan den västra delen löses med
cykelhiss till garaget.
Det nya cykelgaraget planeras på plan 2 (nivå +13,00) (i Sundbyberg 2:78) för cirka
900 cykelparkeringsplatser med infart från Ekensbergsvägen. Gångentré planeras i
husets centrala del där även cykelverkstad och cykelkafé kan placeras. Vid
cykelkaféet föreslås en cykelhiss placeras för att hantera cyklister västerut från
stationen. Trygghets- och tillgänglighetsfrågan är en viktig del i arbetet med
utformning av detta garage för att bidra till hållbart resande med cykel. Garagets
läge erbjuder en enkel och bekväm angöring och ett naturligt flöde genom
byggnaden till pendeltågsstationen och andra målpunkter i närområdet.
Cykelgaraget är även ämnat för parkering för anställda i kontor, hotell och andra
verksamheter i fastigheten. Allmän cykelparkering ordnas även på torgen i
anslutning till stationsentréerna.

64 (93)

Stadsledningskontoret
Manne Berndtsson/Anna Lindgren

2019-09-16
DNR KS-0243/2018

Tillgängligheten med bil begränsas då Järnvägsgatan omvandlas till bussgata och
Landsvägen begränsas för biltrafik. Området nås österifrån via Cirkusgränd och
Ekensbergsvägen. En angöringszon ordnas vid det östra torget.
Bilparkering för kontor och hotell anordnas i garage på plan 1 i befintlig byggnad
(Sundbyberg 2:78) med plats för cirka 70 parkeringsplatser. Infart sker från
Ekensbergsvägen. Godstrafik når huvudsakligen stationshuset från Landsvägen.
Utrymmen för avfall anpassas efter verksamhet. Fraktioner och hämtningsfrekvens
studeras i senare skede. Lokalerna i anslutning till biljetthallen blir tillgängliga för
leveranser och servicefordon från norr, söder och öster (ej från väster). Fortsatt
hantering av mobilitetsåtgärder kommer hanteras vidare under såväl planprocessen
som under bygglovsskedet.
Parkering för Lönnen 13
Den utökade byggrätten medför en mobilitetsutredning och att stadens
mobilitetsnorm hanteras, den kommer att hanteras vidare i planprocessen och i
efterföljande bygglovsprocess.
Parkering för studentbostäder
Cykelparkering avseende studentbostäder
Antal rum per lägenhet (rok)
Parkeringstal
11
1,5
2
2
1)

Avser även rum i studentkorridor

För bilparkering till studentbostäder krävs en utredning som underlag till
bedömning av lämpligt antal parkeringsplatser. Parkeringen ska lösas inom
kvartersmark. Studenthuset placering innebär stora svårigheter just avseende
parkeringsplatser för funktionshindrade.
Parkeringsgarage i östra tunnelmynningens närhet
Som en resurs inför framtiden finns det i en gällande detaljplan (C363) en byggrätt
för garage i berget i Lilla Alby, ock kan ses som en resurs ifall framtiden ger ett ökat
behov av parkeringsplatser.
Störningar och Risker
Den genomförda hållbarhetsutredningen för planprogrammet som föranlett denna
detaljplan konstaterade att utbyggnaden av järnvägen förlagd i tunnel ger stora
förbättringar. Likaså visar den miljökonsekvensbeskrivning, som Trafikverket tagit
fram i samband med järnvägsplanen sträckan Huvudsta-Duvbo, klara förbättringar i
samband med föreslagen utbyggnad av järnvägen.
Vind
Förslaget innebär att bygga höga hus i den östra delen av planområdet, därför har
en vindkomfortstudie genomförts för att se hur vinden påverkar platsen kring
Stationsbyggnaden och Godset 4. Den påvisar att den nya bebyggelsen inte
påverkar platsen negativt utan i stort ger ett bra resultat enligt de två
komfortkriterierna för fotgängare som använts i undersökningen.
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Bilden nedan visar att området är övervägande komfortabelt för olika aktiviteter,
men i vissa områden på Landsvägen är det obekvämt att sitta en längre tid.
Vindkomfort för fotgängare, kvartalsvis (Lawson-baserad)

Kvartal 1(jan-mars)

Kvartal 2 (april-juni)

Kvartal 3 (juli-sept)

Kvartal 4 (okt-dec)

Buller
I form av buller kommer inte detaljplanen generera mer buller med sin
markanvändning då området redan idag innehåller huvudgata med busstrafik samt
tågtrafikering. Den ökning av den totala mängden tåg och de hastighetsökningar på
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enskilda tåg som utbyggnaden medger resulterar i att såväl den ekvivalenta som den
maximala ljudnivå som alstras av tågtrafiken ökar jämfört med idag. Där
anläggningen är förlagd till tunnel eller tråg hindras ljudvågorna av tunnel-/trågväggarna, varför ljudmiljön utmed dessa sträckor istället kommer att förbättras
väsentligt jämfört med idag. Utmed den sträckan där anläggningen även efter
utbyggnad är förlagd till markspår, som i Duvbo, kommer det byggas bullerskydd.
Trots trafikerings- och hastighetsökningar innebär därför utbyggnaden en väsentlig
förbättring av ljudmiljön utmed sträckan, vilket är positivt ur ett hälsoperspektiv för
de som bor och verkar utmed sträckan.

Ekvivalent ljudnivå utbyggd anläggning, Urklipp från Trafikverkets Järnvägsplan
I den allra västliga delen av planområdet (cirka 40 meter) där järnvägen fortsätter gå
i markspår som järnvägen kommer att alstra buller. De befintliga bostäderna vid
Ekdungen 1 kommer att få såväl bullerskärmar som erbjudande om fasadnära
åtgärder så att de klarar Trafikverkets riktvärden för inomhusmiljön (ekvivalent
och/eller maximal). Nivån om 45 dB(A) maximal nivå får dock överskridas med
högst 5 dB(A) max 5 gånger/natt. Mot bakgrund av detta är det endast boende i
byggnader vid Ekdungen 1 som kommer att erbjudas fasadnära åtgärder i form av
fönster- och/eller ventilåtgärder. I de fall som det konstateras att uteplatser i
marknivå inte klarar riktvärdet på 70 dB(A) maximal ljudnivå så kan de få skärmar
uppsatta.
Den ekvivalenta ljudnivån i samtliga grönområden och parker i närheten av
järnvägen blir efter utbyggnaden lägre än 55 dB(A). Till skillnad från idag klaras
därför Trafikverkets riktvärde om 45-55 dB(A) ekvivalent ljudnivå i majoriteten av
parkerna/grönområdena.
För förskolan vid Ekdungen 1 överskrids 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus trots
att ljudmiljön förbättras jämfört med idag. De bullerskyddsskärmar som planeras
utmed sträckan sänker ljudnivåerna, men inte tillräckligt då riktvärdena för
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skolgårdar om 55 dB(A) ekvivalent nivå och 70 dB(A) maximal nivå överskrids trots
tilltänkta planerade bullerskyddsskärmar. Förskolan kommer behöva omlokaliseras.

Vibrationer
Till skillnad från dagens järnvägsanläggning kommer delar av den utbyggda
anläggningen vara förlagd på berg, vilket minskar risken för vibrationsalstring.
Där det förekommer lera kommer det att genomföras förstärkningsåtgärder. Efter
utbyggnad bedöms därför vibrationsnivåerna vara likvärdiga dagens. Det bedöms
vara en låg risk för att boenden utmed sträckan upplever sig störda avseende
komfortvibrationer. Det faktum att delar av den utbyggda anläggningen kommer
vara förlagd på berg medför risk för hörbart stomljud i närliggande byggnader.
Utmed de sträckor där det föreligger en risk för höga stomljudsnivåer, gäller
exempelvis stora delar längs med tunneln (se bilden ovan), kommer det att utföras
stomljudsisolerande åtgärder. Förutsatt dessa åtgärder bedöms stomljudsnivåerna
efter utbyggnad vara likvärdiga dagens. Eftersom en stor del av anläggningen är
grundlagd på berg går det dock inte att utesluta en ökad risk att fler personer utmed
sträckan kan förnimma stomljud från Mälarbanan.
Farligt gods
Riskanalyser har tagits fram och sannolikheten att en farlig godsolycka ska ske i
anslutning till aktuellt område är mycket liten. Analyser har tagits fram av
Trafikverket, Sundbybergs stad och Solna stad och kommit fram till ovanstående
bedömning. Avståndet till väg som hanterar farligt gods är tillräckligt långt från
planområdet och järnvägen som ingår i planområdet hanterar redan idag farligt
gods, se även nästa rubrik.
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Risker från verksamhet
Den ökade trafikeringen ökar risken för olyckor såsom urspårning och farligt godsolyckor, vilket ökar såväl individ- som samhällsrisknivån, men i planområdet där
spåren i huvudsak är förlagd i tunnel kommer den tekniska konstruktion till stor del
avskärma tågtrafiken från omgivningen och de personer som vistas där (tredje man),
inklusive vistelse på tunneltak. Utmed dessa anläggningsdelar bedöms det därför
inte finnas ett behov av skyddsåtgärder för att skydda tredje man mot urspårning.
På de sträckor där anläggningen är förlagd till markspår i den västligaste delen av
planområdet kommer det att utföras skyddsåtgärder om avståndet till intilliggande
byggnader motiverar detta.
Utifrån anläggningens utformning och skyddsåtgärder kommer individrisken i
huvudsak gå från dagens oacceptabla nivå till en acceptabel nivå utmed hela
sträckan. Även samhällsrisknivån förbättras på stora delar av sträckan.
Förbättringen är som störst i Sundbybergs centrum där befolkningstätheten är hög.
Det faktum att en stor del av anläggningen förläggs i tunnel genom Sundbyberg
minskar dessutom risken för olyckor i samband med exempelvis obehörigt intrång
och personpåkörning. Mot bakgrund av allt detta bedöms utbyggnaden sammantaget medföra en väsentlig förbättring vad gäller olycksrisker för tredje man.
I och med att en stor del av anläggningen blir tunnelförlagd kommer risknivån för
resenärer och ombordpersonal blir något högre än idag. För att reducera denna
risknivå kommer det att genomföras skyddsåtgärder i tunnlar och på stationer för
att uppnå en godtagbar säkerhet.
Avseende personsäkerhet så försvinner alla plankorsningar med spårbunden trafik
från platsen där järnvägen varit belägen som markspår, vilket innebär att
trafiksäkerheten ökar och risken för personpåkörning försvinner nästan helt, då
sannolikheten för olyckshändelse i tunnel, som kan leda till allvarliga skador eller
dödsfall för resenärer och tågpersonal är mycket liten. Med aktuellt
säkerhetskoncept hamnar den beräknade risknivån i området på låg risk för alla
analyserade händelser med persontåg. I de två tunnlarna kan det samtidigt
förekomma trafik med godståg och persontåg. Sannolikheten för en händelse med
godståg som medför att ett persontåg måste stanna och utrymmas i tunneln är
extremt liten. Vid händelse av olycka utryms tågen via angränsande tunnel och
sedan till respektive tunnelmynning där utrymme för räddningstjänst och
återsamlingsytor ska finnas.
Riskanalyser har tagits fram både av Trafikverket i samband med järnvägsplanen
och av såväl Sundbybergs stad enskilt som gemensamt med Solna stad och
sannolikheten att en farlig godsolycka ska ske i anslutning till aktuellt område är
mycket liten. Om olycka skulle ske har Trafikverket beräknat att tunneln kan
hantera stora explosioner, ifall de föreslagna åtgärderna i Riskutredningen
genomförs (se tabell 14 i Riskutredningen). Dessa risker ökar inte på grund av
byggandet av tunnlar utan minskar snarare risken tack vare det skydd som just
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järnvägen i tunnel ger. För befintlig bebyggelse, som redan idag ligger nära
järnvägen och i jämförelse med det kommer risknivåerna minska betydligt.
Översvämning och skyfall
En skyfallsutredning är under framtagande och kommer att redovisas i
granskningsskedet.
Erosion, ras och skred
I västra delen av planområdet är markspåren förlagda inom riskområdet för skred
utmed Bällstaån. I och med de förstärkningsåtgärder som görs under banvallen i
samband med utökningen av spårområdet bedöms det inte föreligga någon risk för
att det inträffar skred som kan skada järnvägsanläggningen.
Luftföroreningar
Området är huvudsakligen en befintlig gata samt järnvägsspår och den största
skillnaden mellan nuläget och planförslaget är att järnvägsanläggningen förläggs i
tunnel under större delen av sin sträcka genom Sundbyberg och att mer grönyta
därmed skapas ovanpå järnvägsanläggningen. Genomförda beräkningar visar att
MKN (miljökvalitetsnormer) klaras, då bedöms luftkvaliteten utmed delsträckan ha
en acceptabel hälsopåverkan. När det gäller halterna för marknivån så överskrids
inte gränsvärdena för MKN Luft.
Markföroreningar
Inom planområdet har ett fåtal riskklassade objekt från den så kallade EBHdatabasen identifierats. På några fastigheter har åtgärder avseende förorenad mark
genomförts. I senare skeden i planprocessen rekommenderas underökning av de
områden där markarbeten planeras genomföras med anledning av historisk
verksamhet som potentiellt kan ha förorenad mark och förorenat grundvatten. De
områden där markanvändning planerar att ändras och där byggnader planeras
uppföras bör undersökas särskilt för att möjliggöra bedömningen av eventuella
hälso- och miljörisker. Detta görs lämpligen när planerad markanvändning är
fastlagd. I de fall där förorenad jord påträffas vid en sådan undersökning kan
troligtvis åtgärd genomföras i samband med anläggningsarbetet på aktuella
områden. Förutom schakt av jord kan andra skyddsåtgärder vara aktuella. I de fall
byggnader och anläggningar ska rivas bör även miljöinventeringar och
rivningsplaner tas fram.
Strålning och magnetism
Den trafikökning som utbyggnaden medger innebär att styrkan på magnetfälten
utmed sträckan ökar jämfört med idag. Det finns ingen risk för överskridande av
referensvärdet för akut exponering om 300 μT, men årsmedelvärdet intill järnvägen
kommer att öka. Trafikverket kommer att genomföra flera olika typer av åtgärder
för att reducera styrkan på fälten. Trots att utbyggnaden innebär att avståndet till
närmaste byggnad i många fall minskar, kommer ändå årsmedelvärdet om 0,4 μT
underskridas i samtliga bostäder och verksamhetsbyggnader utmed sträckan. Detta
är en förbättring jämfört med idag, vilket är positivt sett till de potentiella hälso-
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risker som är kopplade till magnetiska fält och det möjliggör för den nybyggnation
som föreslås i planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät
vid området. Vatten distribueras från regionalt vattenverk vid Görväln (Mälaren).
Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till regionalt ledningsverk i
Bromma.
Trafikverket kommer på ett flertal platser att förse VA-systemet med oljeavskiljare
som till skillnad från idag renar drän- och dagvatten från oljeföroreningar innan det
når recipient. VA-systemet kommer vidare utformas så att utsläpp av drän- eller
släckvatten vid Trafikverkets anläggning till kommunalt ledningsnät kan stoppas vid
en eventuell brand eller olycka med farligt gods.
Dagvatten
Dagvattenhanteringen inom planområdet ska följa Sundbyberg stads
Dagvattenpolicy (antagen av kommunfullmäktige 2017-02-20). Planområdet är
beläget inom Ulvsundasjön (Bällstaviken) respektive Bällståns avrinningsområde.
För privat och allmän platsmark föreslås riktlinjer med en åtgärdsnivå med målet att
rena 90 procent av årsavrinningen. 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
rekommenderar utredningen att detaljerade utredningar för implementering utförs i
första hand för områden där staden har rådighet inom programområdet. Dessa
områden är:
 A: Underjordiskt dagvattenmagasin med filter vid Båtklubben (markanspråk
47m2, rening av dagvatten till Bällstaviken),
 B: Möjlighet för genomsläppligt material och infiltration inom
tunnelkorridoren för att öka grundvattenbildningen,
 E: 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,
Med nämnda åtgärder uppnås lokala förbättringsbehov för att möjliggöra att
miljökvalitetsnormerna uppnås efter exploatering av programområdet. Om en
separering av dagens kombinerade avloppssystem genomförs inom
programområdet och en större mängd dagvatten leds till recipient behövs ytterligare
centraliserade reningsåtgärder:
 C och D: Avsättnings- och reningsmagasin vid Bällstabro (markanspråk 50
m2, rening av dagvatten mot Bällstaviken),
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F: Avsättnings- och reningsmagasin vid parkering Eken 6/Eken 4
(markanspråk 27 m2, rening av dagvatten mot Bällstaviken),
G: Avsättnings- och reningsmagasin vid Lönnen 13/ Ekdungen 1
(markanspråk 20 m2, rening av dagvatten mot Bällstaån),
H: Möjlighet att anlägga flytande våtmarker längs med Bällstaviken /
Bällstaån.

Översikt över anläggningar och placering
Avfalls- och återvinningshantering
Översiktsplanen understryker att källsortering och återvinning är viktiga inslag i
övergången till ett kretsloppssamhälle. Staden har som mål att kraftigt minska
avfallsmängden. Sundbybergs stads riktlinjer för avfallshantering ska beaktas och ny
bebyggelse ska i möjligaste mån vara kopplad till ett sopsugssystem med tre
fraktioner; matavfall, restavfall och tidningar. En ny sopsugsanläggning för
planprogramsområdet placeras inom denna detaljplan.
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Förslag till angöringsytor för nyttotrafik utifrån planprogrammets strukturplan
Värme och kyla
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga
energieffektivitet. Planområdet är ansluten till fjärrvärmenätet och tillkommande
nya fastigheter kan anslutas dit.
El, gas och stadsnät
Eftersom området byggs om i och med överdäckningen av järnvägen kommer man
inom ramen för stadsutvecklingsprojektet utreda och hitta nya placeringar av
ledningar där det är möjligt och för att skapa en bra allmän platsmark med bra
möjligheter till grönytor. Dessa utredningar pågår under tiden då detaljplanearbetet
pågår.
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Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvenser
Utbyggnaden av järnvägen bedöms medföra stora positiva konsekvenser
vad gäller luftburet buller, då järnvägen förläggs i tunnel i stora delar. Att de som
bor längs med sträckan upplever sig störda av vibrationer bedöms som låg risk och
konsekvenser av utbyggnaden bedöms då som inga till ringa negativa vad gäller
komfortvibrationer. Stomljudsnivåerna bedöms efter utbyggnad vara likvärdiga
dagens. Eftersom en stor del av anläggningen är grundlagd på berg går det dock inte
att utesluta en ökad risk att fler personer utmed sträckan kan förnimma stomljud
från järnvägen. Utbyggnaden bedöms därför medföra små negativa konsekvenser
vad gäller stomljud. Järnvägens utbyggnad kommer att öka den elektromagnetiska
strålningen på grund av den ökade trafikeringen, men trots detta kommer det bli en
förbättring avseende den elektromagnetiska strålningen jämfört med idag, då
Trafikverket kommer att genomföra flera typer av åtgärder för att reducera styrkan
på fältet. Det är positivt sett till de potentiella hälsorisker som är kopplade till
magnetiska fält och sammantaget bedöms utbyggnaden därför medföra små positiva
konsekvenser vad gäller magnetiska fält.
Sett till olycksrisker går individrisken i huvudsak från dagens oacceptabla nivå till en
acceptabel nivå utmed hela sträckan. Även samhällsrisknivån förbättras på stora
delar av sträckan. Förbättringen är som störst i Sundbybergs centrum där
befolkningstätheten är hög.
MKN ytvatten
Varken utbyggnaden eller separering av ledningsnätet inom planområdet bedöms
medföra någon försämring av ekologisk status eller status för enskilda
kvalitetsfaktorer i någon av de ytvattenförekomster; Mälaren-Ulvsundasjön,
Strömmen och Bällstaån, som utgör recipienter för drän- och dagvattnet inom
planområdet. Inte heller något gränsvärde för enskilda prioriterade ämnen bedöms
överskridas till följd av utbyggnaden och det bedöms inte föreligga någon risk för
försämring av kemisk status i någon av de två recipienterna. Utbyggnaden bedöms
inte påverka möjligheten att följa fastställda miljökvalitetsnormerna för berörda
ytvattenförekomster.
Det faktum att banvallen byts ut och att det till skillnad från idag kommer att ske ett
organiserat omhändertagande av dag/dränvattnet är positivt sett till att begränsa
föroreningsspridningen. Tillämpas föreslagna principer för omhändertagande av
dagvatten inom området uppnås den rening av dagvattnet som krävs för att inte
riskera att påverka recipientens status negativt eller dess möjligheter att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
Sol och skugga
Solförhållandena kommer att vara goda på de största delarna av Sundbybergs torg. I
en nytillkommen del av Sundbybergs torg (närmast stationshuset) kommer att
skuggas av studenthuset och en mindre del av stationshuset under morgon och
förmiddag, medan den befintliga bebyggelsen i kvarteret Plåten skuggar västra delen
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av torget kvällstid. I ett förändrat klimat med allt varmare perioder kan en
skuggeffekt också ses som en tillgång genom att temperaturen sänks någon grad.

75 (93)

Stadsledningskontoret
Manne Berndtsson/Anna Lindgren

2019-09-16
DNR KS-0243/2018

Dagsljusstudie, kvartalsvis (UTCI-baserade soltimmar)

Vår

Sommar

Höst

Vinter

Helår
UTCI utgår ifrån den ”upplevda” temperaturen, vilken meteorologer ibland
refererar till. En upplevd temperatur i spannet 9-26 grader anses vara när människor
trivs att vistas utomhus. Analysen visar att det framförallt är utrymmet närmast
stationshuset som får mindre dagsljus och likaså ytan mellan Godset och
stationshuset.
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Kulturmiljö inklusive stads- och landskapsbild
Det är en stor förändring att en tidigare enbart markbelagd järnväg föreläggs i
tunnlar under mark. Järnvägen har präglat Sundbyberg och med den ökade
trafikeringen till slut blivit en barriär. En barriär som innebär få passager och enbart
en korsning (med vägbom) som inte planskild och istället med desto fler otrygga
gångtunnlar under mark. Planförslaget innebär att en ny miljö kan skapas på den
nya marknivån som kommer att få betydligt grönare inslag på ytan än idag och ger
en yta som tillgänglig-görs för allmänheten. Den stora barriäreffekten som skapades
av järnvägen upphör i princip helt i samband med utbyggnaden av järnvägen. Så
som både kulturmiljö-utredningen och planprogrammets hållbarhetsbedömning
påpekar är det av vikt att järnvägen ändå får ge en fortsatt prägel på området till
exempel i form av namnsättning av platser, kvarter och i form av offentlig konst
och informations-tavlor. Dessutom blir järnvägssträckningen spårbar ovan mark då
den ersätts av parkmark och gata samt stationshus. I den möjligaste mån ska
befintliga träd återplanteras någonstans i planområdet. Planförslaget med dess
förändringar innebär att de kulturhistoriska värdena påverkas främst positivt. Den
visuella upplevelsen av tågtrafiken på markspår går att se i planområdets
angränsande stadsdelar i Solna och Stockholm.
Den nya bebyggelsen i den östra delen av planområdet som innehåller
stationsbyggnad och kontorshus ansluter till en skala som redan idag etablerat sig i
området med kvarterstora och höga byggnadsvolymer. Stationsbyggnaden ramar in
Sundbybergs torg och förstärker då förståelsen av ett torg, bebyggelsen skapar
också en ny platsbildning i östra delen av staden precis innan Solna stad tar vid.
Kulturhistorisk påverkan bedöms då som mindre och dessutom förstärks platsens
centrala betydelse med att förslaget ger ett nytt Stationshus, som saknats i området
sedan det förra revs. Viktigt blir att få en transparent och öppen utformning som
samordnas och kompletterar de offentliga ytorna utanför. Mellan torget och
Landsvägen planeras för en byggnad med studentboende och den byggnaden är ur
ett kulturhistoriskt perspektiv negativt i och med sin placering då det innebär att
kvarteret Bageriet med dess tydliga stadsmässiga inramningen till torget skyms från
den norra sidan av torget/Järnvägsgatan.
Hälsokonsekvensbedömning
Arbetet med planförslaget har beaktat de nationella målen för folkhälsan.
Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att
upptäcka brister i arbetet. Bedömningen innefattar planförslagets konsekvenser på
folkhälsan inom ramarna för den fysiska planeringen. Exempel är den fysiska
strukturens effekter på den sociala miljön, samt den uppmuntran den ger till fysisk
aktivitet.
Planområdets centrala läge gör att planförslaget ger ökade möjligheter att ta sig till
Bällstaån och Bällstaviken samt att få till ett nytt grönt stråk längs med ytan ovanför
järnvägstunneln och på det sättet få in en mer sammanhängande grönyta till
Sundbybergs centrum. Utbyggnaden har en begränsad fysisk påverkan på parker
och grönområden utmed sträckan, i de fall då grönyta måste tas bort i samband med
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genomförandet som t ex längs med spårområdet, tillkommer det en större grönyta
än i dagsläget enligt planförslaget när järnvägen är utbyggd. Trädallén vid Sturegatan
(norr om kvarteret Godset) flyttas cirka 2 meter norrut. Avseende rekreation och
ljudnivåer har utbyggnaden en positiv effekt eftersom den minskar ljudnivåerna i
flera parker, däribland Marabouparken. Vidare bedöms den nya Sundbyberg station
ha ett större upptagningsområde än nuvarande station och bättre tillgänglighet
framförallt för dem som bor och arbetar i Lilla Alby respektive Solna Business Park.
Ett exempel på en yta som växer avseende rekreation är att Sundbybergs torgs
befintliga torgyta, i dagsläget kraftigt begränsad av järnvägen. I och med
planförslaget får torget en utökad yta. Likaså skapas ett nytt torg i närheten av
gränsen mot Solna på östra sidan om det nya stationshuset.
Sammanfattningsvis får tillgängligheten för planområdet tydligt positiva värden när
det gäller både grönstruktur, tillgänglighet och rekreation då järnvägsanläggningen i
majoriteten av planområdet förläggs under mark och en större yta av parkmark,
samt flertalet korsningspunkter i markplan skapas. I och med att järnvägen går från
att vara i marknivå till att i stort sett hamna i tunnel så förbättras läget avseende
störningar och risker. Detaljplanens prioritering av gång och cykel är också en
positivt ur hälsosynpunkt.
Jämställdhets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv
Arbetet med planförslaget har beaktat det nationella målet för jämställdhet, kvinnor
och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla
områden. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas vardag. En trygg
plats är en plats där en mångfald av människor rör sig. Planförslaget ger som effekt
att den möjliggör nya bostadshus strax utanför planområdet i och med järnvägens
nedgrävning och därmed blir det fler människor som rör sig längs kontorshus, gator
och parker, platser som idag upplevs som glest befolkade, otrygga efter mörkrets
inbrott. Planförslaget förbättrar orienterbarheten i området. Bostäder planläggs i ett
bra kollektivtrafikläge, vilket underlättar för dem som gärna åker kollektivt. Och
planförslaget ger en större möjlighet till att röra sig mellan norr till söder vid
järnvägen på ett stort antal övergångar i markplan jämfört med nuläget där endast
en övergång finns i markplan (dessutom med vägbom) och resterande är två på
broar och tre under mark.
Kollektivtrafiken förbättras genom att fler busslinjer passerar planprogramsområdet. En god tillgänglighet till bussar som trafikerar stadsdelen ger en mer aktiv
stadsmiljö under fler tider på dygnet. Detaljplanen möjliggör exploatering i tidigare
industriområde och den framväxande stadsdelen som helhet (övrig bebyggelse
hanteras i de två andra detaljplanerna kopplade till projektet Sundbybergs nya
stadskärna) medför att det finns ett gott underlag för service, även för boende i
andra närliggande områden, till exempel södra Duvbo, centrala Sundbyberg och
Lilla Alby samt närliggande Solna Business park och Annedal. En blandad
bebyggelse med både bostäder, kontor, kaféer/restauranger och affärer planeras,
vilket bidrar till rörelse vid olika tider på dygnet och ökar tryggheten i området. Rätt
utformade utgör de slutna kvarteren en trygg och skyddad gårds- och närmiljö.
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Goda gång- och cykelförbindelser innebär att barn i större utsträckning kan röra sig
på egen hand i trafiksäkra miljöer. Hela planområdet planeras för trafik med
hastighetsbegränsning 30 km/tim vilket är positivt för säkerheten i området.
Genom att skapa ett grönt promenadstråk med flera platsbildningar skapas fler
mötesplatser såväl som fler personer i rörelse jämfört med idag och att skapa fler
och tydligare passager gentemot den idag avsides belägna Marabouparken ger att
området kan även passeras såväl som nyttjas även när mörkrets timmar kommer.
FN:s konventioner om barnets rättigheter
Sundbybergs stad arbetar med barnkonsekvensanalys som verktyg i arbetet att
identifiera brister och möjligheter med avseende på barns rättigheter i planarbetet. I
granskningen av barnkonsekvenser analyseras barnets sociala, ekonomiska och
kulturella rättigheter. Exempel på dessa rättigheter är barnets rätt till lek, vila och
fritid. Planarbetets främjande av barnets rätt till aktivt deltagande i samhället och
dess rätt till lika värde analyseras.
När projektet Sundbybergs nya stadskärna är fullt utbyggt förväntas området nyttjas
av personer i alla åldrar, såväl barn och ungdomar som pensionärer. Fysisk
planering har betydelse för barns och ungas uppväxtvillkor då närmiljön utgör deras
utvecklingsmiljö. Barns framtida hälsa och välbefinnande är starkt kopplad till
uppväxtmiljöns kvaliteter. I planprogrammet gjordes en barnkonsekvensanalys som
är möjlig att dra lärdomar från, framförallt i genomförandefasen.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Sundbybergs stad beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning prop. 2008/09:28 som syftar till att undanröja hinder för
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Målsättningen är att
alla personer har delaktighet på lika villkor oavsett funktionshinder.
Bebyggelsen ska klara tillgängligheten i enlighet med Boverkets byggreglers (BBR:s)
krav på utom- och inomhusmiljö. Sundbybergs stad ska möjliggöra för personer
med funktionsnedsättning att kunna vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor.
Pågående detaljplaner i närområdet
Stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna består av tre detaljplaner som
gränsar direkt till varandra, där detta planförslag är en av tre detaljplaner. De andra
två är detaljplan för Sundbybergs nya stadskärna - södra delen och detaljplan för
Sundbybergs nya stadskärna - den västra delen. Alla tre detaljplaner har initierats
efter framtagandet av ett planprogram för området.
Sedan är det ett mindre antal detaljplaner som pågår eller planeras i närområdet och
som påverkas i olika grad när det gäller själva genomförandet av detaljplanerna och
genomförandet av järnvägens utbyggnad.
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Detaljplanens genomförande
Inledning
Avsnittet för detaljplanens genomförande redovisar de organisatoriska,
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som krävs för att, på ett
samordnat och ändamålsenligt sätt, genomföra detaljplanen. Vidare framgår när, hur
och på vilket sätt planen ska genomföras och de aktiviteter som behövs för att
genomföra planen.
Avsnittet omfattar vem som är ansvarig för olika delar av genomförandet och vilka
ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för planen. Denna del av
planhandlingen har ingen självständig rättsverkan utan ska endast vara vägledande
vid genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår
istället av plankartan och planbestämmelserna. Planarbetet bedrivs med ett utökat
planförfarande i enlighet med PBL 2010:900.
Organisatoriska frågor
Tidplan
För detaljplanen gäller följande tidplan:
Samråd i september-november 2019
Granskning hösten 2020
Antagande våren 2021
Planområdet kommer att byggas ut etappvis efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Detaljplanen är den första detaljplanen av tre inom stadsutvecklingsprojektet
Sundbybergs nya stadskärna. De övriga två detaljplanernas tidplaner är under
framtagande och är beroende av Trafikverkets planering av tunnelutbyggnaden.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Med
genomförandetid avses den tid då fastighetsägarna har en garanterad rätt att bygga
enligt detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan att
synnerliga skäl föreligger.
Markägoförhållanden
Marken inom detaljplanen ägs av:
Ekdungen 1
Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren
Godset 4
Nisseshus nr 1 HB
Kabeln 6
Skandia Fastigheter Storstockholm AB
Kilen 2
Sundbybergs stad
Kiosken 1
Sundbybergs stad
Lönnen 7
Sundbyberg Stadshus AB
Lönnen 13
Anti-Corrosion Fastighets AB
Sundbyberg 2:4
Sundbybergs stad
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Sundbybergs stad
Trafikverket
Sundbybergs stad
Sundbyberg 2:78 Handelsbolag
Sundbyberg Stadshus AB

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Ansvarsfördelning
 Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för upprättande av detaljplan.
 Miljö- och bygglovsenheten ansvarar för myndighetsutövning vid bygglov
och bygganmälan. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft söker ansvarig
exploatör bygglov hos bygglovsenheten på Sundbybergs stad.
 Nybyggnadskarta beställs hos kommunens stadsmiljö- och
serviceförvaltning.
 Exploateringsenheten ansvarar för upprättande av de avtal som krävs för att
genomföra planen.
 Tekniska enheten ansvarar för besiktning och godkännande av återställande
- och avslutningsarbeten på allmän platsmark/gatumark.
 Exploatörer inom detaljplaneområdet ansvarar för uppförande av ny
bebyggelse och anläggningar på kvartersmark samt iordningställande av
utemiljöer på kvartersmark. Ansökan om fastighetsbildning görs till
Lantmäteriet efter att detaljplanen vunnit laga kraft
Allmän plats
Sundbybergs kommun är huvudman för de allmänna platserna inom planområdet.
Det innebär att staden ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats
inom planområdet. Staden tillsammans med exploatörerna i planområdet kommer
att bekosta ombyggnaden av allmän plats.
Kvartersmark
Respektive exploatör bekostar och ansvarar för samtliga åtgärder gällande
byggande, drift och underhåll inom kvartersmark.
Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten. Sundbybergs Avfall och Vatten AB är huvudman för allmänna vatten-,
spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar, och ansvarar för
dess utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Sundbyberg
Avfall och Vatten AB ansvarar för att upprätta nya förbindelsepunkter utanför
fastighetsgräns.
El, tele etcetera.
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Skanova
Access AB är huvudman för telenätet. Huvudman för fjärrvärmenätet är Norrenergi
AB. Respektive huvudman svarar för ledningarnas drift och underhåll fram till
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leveranspunkten samt för anläggande av nya ledningar. Trafikverket ansvarar för
och bekostar att flytta transformatorstationer och ledningar som ligger inom
arbetsområdet för järnvägstunneln. Staden ansvarar för och bekostar eventuell flytt
av transformatorstationer och andra ledningsflyttar som kan behövas. Trafikverket
och staden ansvarar för att kontakta berörd ledningsägare innan åtgärder vidtas som
påverkar ledningsägarnas anläggningar.
Avtal
Genomförandet av detaljplanen regleras i genomförandeavtal (exploateringsavtal
eller överenskommelse om exploatering) mellan Sundbybergs stad och
exploatörerna innan beslut om antagande av planförslaget. Genomförandeavtalen
kommer att antas av kommunfullmäktige och reglerar ansvar- och kostnadsfördelning mellan staden och exploatörerna. Genomförandeavtalet ska innehålla
tidplan och överenskommelser om marköverlåtelser, rättigheter med mera. Avtalet
ska också reglera ansvar och finansiering för anläggande av gator och andra åtgärder
som är kopplade till detaljplanens genomförande.
Åtgärder i det befintliga ledningsnätet på kvartersmark regleras i avtal mellan
exploatörerna och ledningsägare. Åtgärder i befintliga ledningsnätet på allmän
platsmark tecknas mellan staden och ledningsägare.
Trafikverket har tillsammans med Sundbybergs stad åtagit sig att förlägga
utbyggnaden av Mälarbanan genom Sundbyberg i tunnel. Utbyggnaden av
Mälarbanan från två till fyra spår regleras i Medfinansieringsavtalet och dess tilläggsavtal som bygger på att staden medfinansierar vissa kostnader från Trafikverket för
olika åtgärder som ingår i Trafikverkets budget för projektet. Genomförandet av
Trafikverkets arbeten vilket omfattar projektering av bygghandlingar och
produktion mm. ska regleras i genomförandeavtal mellan staden och Trafikverket.
Genomförandeavtalen kommer att antas av kommunfullmäktige och reglerar
ansvar- och kostnadsfördelning mellan staden och Trafikverket. Därutöver kommer
Trafikverket och staden att teckna övriga avtal rörande ansvar och kostnader för att
säkerställa tunnelns utbyggnad och genomförande.
Staden och Trafikförvaltningen tecknar avtal för att reglera parternas åtaganden och
ansvar under genomförandet av arbeten som påverkar Trafikförvaltningen eller dess
anläggning.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
All jord är indelad i fastigheter. En traditionell fastighet är avgränsad horisontellt på
marken. I teorin sträcker sig en fastighet från markytan in till jordens medelpunkt
och ut i rymden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera. Ett
tredimensionellt utrymme (3D-utrymmen) kallas ett utrymme av en fastighet som är
avgränsat både horisontellt och vertikalt. Ett 3D-utrymme kan exempelvis vara ett
underjordiskt parkeringsgarage, ett bergrum eller ett våningsplan i en byggnad.
Inom planområdet kan nya fastigheter bildas genom avstyckning från befintliga
fastigheter. En hel fastighet eller delar av en fastighet kan överföras till en annan
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fastighet genom fastighetsreglering. Detaljplanen medför att nedanstående åtgärder
behövs för att fastigheterna och deras gränser ska överensstämma med detaljplanen.
Fastighetskonsekvenskarta
Nedan bild visar vilka konsekvenser detaljplanen medför, både på allmän platsmark
och kvartersmark. Konsekvenserna är redovisade i respektive avsnitt för
kvartersmark och allmän platsmark.

Kvartersmark
Följande fastighetsbildning är nödvändig för att anpassa fastighetsgränserna till
planförslaget:
1. Del av fastigheten Ekdungen 1 ska överföras till Trafikverkets fastighet Sundbyberg
(förslag 2:11).
4. Del av fastigheten Lönnen 13 ska överföras till Trafikverkets fastighet Sundbyberg
(förslag 2:11).
8. Del av fastigheten Sundbyberg 2:17 ska överföras till Trafikverkets fastighet Sundbyberg
(förslag 2:11) för pumphuset, sedan ska ytan ovan pumphuset regleras i annan detaljplan.
14. Del av fastigheten Kiosken 1 ska överföras till Sundbybergs stads fastighet Sundbyberg
(förslag 2:4).
15. Del av fastigheten Sundbyberg 2:17 ska överföras till en exploatörs (Nisseshus nr 1 HB)
fastighet Godset 4.
16. Del av fastigheten Sundbyberg 2:17 ska överföras till en exploatörs (Sundbyberg 2:78
Handelsbolag) fastighet Sundbyberg 2:78. Fastigheten kommer att ingå i resecentrumet se
nedan, punkt 17.
17. Fastighetsbildningen för det s.k. resecentrumet ska ske i två steg. Del av fastigheten
Sundbyberg 2:11 ska genom en 3D-fastighetsbildning överföras till fastigheten Sundbyberg
2:17, se blå markering enligt den vänstra bilden nedan. Därefter ska del av Sundbyberg 2:17,
genom en 3D-fastighetsbildning, övergå till fastigheten Sundbyberg 2:78, se röd markering
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enligt den högra bilden nedan. Fastighetsbildningen är inte fullt utredd än utan ska ses som
ett exempel.

OBS: Illustrationen ska ses som ett exempel och inte färdigt förslag på fastighetsbildning
Nedanstående bild visar kartan över berört område.

Allmän plats
Staden ska teckna överenskommelse om fastighetsreglering för den allmänna
platsmarken med berörd exploatör. Om överenskommelse inte träffas för
markåtkomst för allmän plats finns möjlighet för staden att lösa in marken.
Motsvarande är staden skyldig att förvärva marken om
fastighetsägaren/exploatören begär det. Följande mark är utlagd som allmän plats i
planförslaget och ska genom fastighetsreglering föras över till lämplig fastighet ägd
av Sundbybergs kommun:
2. Del av fastigheten Ekdungen 1 ska överföras till fastigheten Sundbyberg (förslag 2:17).
3 och 5. Del av fastigheten Lönnen 13 ska överföras till fastigheten Sundbyberg (förslag
2:17).
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6. Del av fastigheten Lönnen 12 ska överföras till fastigheten Sundbyberg (förslag 2:17).
7. Del av fastigheten Lönnen 7 ska överföras till fastigheten Sundbyberg (förslag 2:17).
9. Del av fastigheten Ängen 1 ska överföras till fastigheten Sundbyberg (förslag 2:4).
10. Del av fastigheten Sundbyberg 2:9 ska överföras till fastigheten Sundbyberg (förslag
2:4).
11. Del av fastigheten Kilen 2 ska överföras till fastigheten Sundbyberg (förslag 2:4).
12. Del av fastigheten Kabeln 6 ska överföras till fastigheten Sundbyberg (förslag 2:4).
13. Del av fastigheten Kiosken 1 ska överföras till fastigheten Sundbyberg (förslag 2:4).
18. Del av fastigheten Sundbyberg 2:11 ska överföras genom en 3D-fastighetsbildning till
Sundbyberg (förslag 2:4). När Trafikverket bygger tunnelrören under marknivån ska ovan
marknivån övergå till fastigheten Sundbyberg 2:4. Ekdungen 1, Lönnen 7, 12 och 13, vilka
ska överföras till fastigheten Sundbyberg 2:17 samt Kabeln 6, Kiosken 1, Kilen 2,
Sundbyberg 2:9 och Ängen 1 vilka kommer att överföras till fastigheten Sundbyberg 2:4
kommer även att beröras av Trafikverkets skyddszon.

Gränsen för blivande 3D-fastigheter ska ligga 0,5 meter utanför konstruktionen i
sidled och nedåt, se nedanstående bild. Mellan tunneln och ovanliggande mark ska
gränsen ligga i överkant på avgränsat tätskikt. Utanför dessa fastighetsgränser ska
finnas 2,5 m breda skyddszoner, där det krävs särskilt tillstånd från Trafikverket för
den som önskar använda utrymmet för någon form av anläggning. Vid stationsanläggningen kommer det att krävas en särskild utredning för att fastställa 3Dfastighetens omfattning.

Servitut och ledningsrätt
Servitut är en rätt att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet. Det kan
till exempel röra sig om rätten att använda en väg eller nyttja en brunn på en annan
fastighet. Ett servitut kan också innebära att den andre fastighetsägaren förbinder
sig att inte använda sin fastighet på visst sätt. Servitut kan därmed vara positiva eller
negativa. Servitutsförhållandet gäller alltid mellan fastigheter. Annars benämns
rättigheten som ett arrende eller en nyttjanderätt. Det finns två huvudtyper av
servitut; avtalsservitut (avtal upprättas) och officialservitut (myndighetsbeslut).
Ledningsrätt är en servitutsliknande rättighet som kan upplåtas till förmån för både
en juridisk person eller en fastighet. Ledningsrätt är precis som namnet antyder en
rätt att använda någon annans mark för ledningsändamål.
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Ledningsrätt kan upplåtas för ledningar för allmänna ändamål, exempelvis data- och
telekommunikationsledning samt vatten- och avloppsledningar. Ledningsrätt kan
endast bildas av lantmäterimyndigheten.
Vid Trafikverkets stationsanläggning ska en skyddszon om ca 2,5 meter bildas
utanför fastighetsgräns för tunnel i sidled och nedåt. Gränsen för blivande 3Dfastigheter ska ligga 0,5 meter utanför konstruktionen i sidled och nedåt, se bild
enligt ovan. Mellan tunneln och ovanliggande mark ska gränsen ligga i överkant på
avgränsat tätskikt. Vid stationsanläggningen kommer det att krävas en särskild
utredning för att fastställa 3D-fastighetens omfattning. Skyddszonen ska säkras
genom bildande av ett servitut. Det kommer att krävas särskilda tillstånd från
Trafikverket för den som vill använda utrymmet för någon form av anläggning.
Trafikverket garanteras genom servitut eller motsvarande tillgång till de utrymmen
som krävs för fri och effektiv passage via stationsverksamheten på markytan. Även
för erforderliga uppgångar och hisschakt mellan tunneln och stationsbyggnaden och
mellan tunneln och markytan i övrigt (exempelvis utrymningsvägar) gäller detta.
Staden svarar för genomförande och finansiering av den tredimensionella
fastighetsbildning som erfordras. Överlåtelsen sker så snart fastigheten är bildad i
samband med färdigställandet av järnvägsutbyggnaden. Ett särskilt avtal om
överlåtelsen ska upprättas mellan staden och Trafikverket. Teknikutrymmen som
behövs för den blivande fastigheten ska lösas med servitut eller liknande.
Förhoppningen är att staden kan ta över mark och använda den på lämpligt sätt
genom att hitta tillfälliga användningar under byggtiden.
Trafikverket och Trafikförvaltningen ska upprätta erforderliga avtal om skyddszon
och andra rättigheter som kan beröras.
Inom fastigheten Sundbyberg 2:17 behöver det skapas en rättighet för
transformatorstationer och pumpstation.
Ett av stadens ägda bolag, Sundbyberg Avfall och Vatten AB planeras ansvara för
genomförande och skötsel av den sopsugsanläggning som ska uppföras inom
planområdet. Ledningsrätter och servitut utreds. Ansökan om inrättandet av
ledningsrätterna och eventuella servitut ska ske till Lantmäterimyndigheten efter det
att detaljplanen vunnit laga kraft.
Övriga servitut, till följd av detaljplanen, vilket behöver inrättas, ombildas och
upphävas ska ses över efter att planen har vunnit laga kraft.
Planförslaget innebär att nedan att följande rättighet påverkas och bör
omprövas:
Akt 01-SUS-66.1
Akt 0180-A113/1975.1
Akt 0183-03/2.1

Officialservitut för spår-och
stationstunnel
Officialservitut för spår-och
stationstunnel
Officialservitut, järnvägstrafik
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Akt 0183-03/2.2
Akt 0183-03/2.3
Akt 0183-03/2.4
Akt 0183-05/16.1
Akt 0183-06/3.1
Akt 0183-12/14.1
Akt 0183-12/14.2
Akt 0183-12/23.1
Akt 0183-84/3.1
Akt 8183-87/2.5
Akt 0183-92/10.1
Akt 0183-95/8.1
Akt 0183-95/9.1

Officialservitut för väg
Officialservitut för gångtunnel
Officialservitut för gångtunnel
Officialservitut för Järnvägstillbehör
Ledningsrätt för starkström
Officialservitut för väg
Officialservitut för väg
Ledningsrätt för starkström
Ledningsrätt för vatten
Officialservitut för ledning
Ledningsrätt för fjärrvärme
Ledningsrätt för fjärrvärme
Ledningsrätt för starkström

Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera
fastigheter, ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar. I
gemensamhetsanläggningen deltar flera fastigheter och de bekostar både
anläggandet och driften enligt andelstal som fastställs av lantmäterimyndigheten.
Idag finns inga berörda gemensamhetsanläggningar inom detaljplaneområdet.
Lantmäterimyndigheten beslutar om kommande gemensamhetsanläggningar och
om vilka fastigheter som deltar, hur de ska förvaltas, andelstal samt för drift och
underhåll.
Ansökan om lantmäteriförrättning
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder ske. Ansökan
om avstyckning, marköverföring genom fastighetsreglering samt bildande av
gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller servitut inlämnas till Lantmäteriet.
Omprövning och inrättande av ledningsrätt söks av berörd ledningsägare.
Exploatörerna och staden ansvarar för att ansöka och bekosta de
fastighetsbildningsåtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen.
Tekniska frågor
Gator och parkering
Genomförandet av detaljplanen innebär att Trafikverket bygger ut järnvägen genom
centrala Sundbyberg i en 1,4 kilometer lång tunnel. Trafikverket ansvarar för alla
åtgärder som krävs för att bygga ut järnvägen från två till fyra spår inklusive
välfungerande station. Staden får tillgång till all mark ovanpå tunneln och ansvarar
för alla åtgärder för infrastruktur och iordningställande av mark till en fungerande
stadsmiljö.
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Ledningar
Genom det aktuella området finns ledningar dragna i marken. Befintliga ledningar i
området runt tunnelsträckningen och dess närhet kommer att behövas flyttas
jämfört med deras nuvarande läge. Det innebär att ledningsägare i området är
påverkade.
Fjärrvärme, fjärrkyla och gasledningar som finns inom planområdet kommer att
beröras och ledningar behöver läggas om, både i temporärt och permanent läge.
Ledningar till sopsugsanläggningen anläggs allt eftersom övrig infrastruktur byggs
ut.
Vatten och avlopp
Inom planområdet finns allmänna ledningar för vatten och spillvatten utbyggda.
Färskvattnets distributionsnät har ett behov av skyddsavstånd, både till byggnader
och annan infrastruktur. Det befintliga avloppssystemet är ett kombinerat nät, där
dagvatten och spillvatten blandas i samma ledningssystem. Belastningen på
spillvattennät söder om Mälarbanan kommer att öka. Där ny gatustruktur planeras,
måste även nytt VA-system anläggas. En uppdimensionering av avloppssystem i
delar av ledningsnätet bedöms vara nödvändig.
Dagvatten
Detaljplanen medför ombyggnation av befintliga dagvattenledningar och nya
dagvattenledningar tillkommer. Fördröjning av dagvatten ska ske i enlighet med
stadens dagvattenpolicy och principerna om lokalt omhändertagande av dagvatten
samt de dagvattenutredningar som tagits fram för området. Ledningssystem för
dagvatten mynnar i Bällstaviken. Ledningssystem för kombinerat avlopp, där
dagvatten blandas med spillvatten, leds till reningsverk vars utlopp mynnar i
Saltsjön.
El, tele, bredband
Befintliga ledningar kommer att påverkas inom planområdet. En stor mängd lågoch högspänningsledningar finns inom planområdet vilket behöver hanteras i den
fortsatta planprocessen, som också hanterar var nya nätstationer behöver placeras.
Systemet med tele har både kopparledningar och fiber i området. Befintliga system
med kopparnät och optofiber måste även de läggas om.
Hänsyn ska alltid tas till anläggningarnas läge och olägenheter för ledningshavare
ska undvikas så långt som möjligt. Nya installationer för att tillgodose
områdesförsörjningen av el, tele och bredband kommer att projekteras och
förläggas till bostädernas läge. Nya ledningar ska placeras i det befintliga och
tillkommande vägnätet.
Störningar under byggtid
Gällande krav på byggbuller och materialhantering kommer att tillämpas för att
minska störningarna under byggtiden. Omgivningspåverkan vad gäller
framkomlighet för olika trafikantgrupper ska beaktas under genomförandefasen.
Planområdet hanterar en mycket central plats i Sundbyberg med stort flöde av
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människor vilket innebär behov av att minimera omgivningspåverkan. Parallellt
pågår en miljödomsprocess för Trafikverkets järnvägsanläggning.
Brandskydd
Exploatörerna ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerhetsställd i
samband med bygglov. Tillträde för räddningstjänstens fordon är tillgodosett.
Exploatörerna ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med
bygglovsansökan.
Befintliga byggnader
Idag finns inga byggnader som har högt bebyggelsehistoriskt värde inom
planområdet.
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Ekonomiska frågor
Kommunalekonomiska konsekvenser
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen svarar för drift och underhåll av allmän
platsmark i planförslaget. Omfattningen av allmän platsmark ökar i och med
planförslaget och påverkar således drift- och underhållskostnaderna.
Staden har intäkter i form av försäljning av kvartersmark/byggrätter. Samtliga
exploatörer som bygger bostäder, kontor eller annan bebyggelse inom detaljplanen
ska erlägga en gatukostnadsersättning/exploateringsbidrag, ersättning för statlig
medfinansiering och ersättning för program- och plankostnader till staden. Staden
har bland annat kostnader för åtgärder i samband med Trafikverkets tunnelbygge,
för infrastruktur, allmän platsmark, eventuell inlösen av mark som program- och
plankostnader. Till detta kan läggas kostnader för projektutveckling och övriga
fastighetskostnader.
Plankostnad
Plankostnadsavtal ska upprättas mellan exploatörerna och staden angående
kostnaderna för upprättande av detaljplan för området. Planavgift anses därefter
därmed erlagd.
Bygglovavgift
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har
exploatörerna rätt att få bygglov i enlighet med detaljplanen. Bygglovavgiften
debiteras enligt stadens för tidpunkten gällande bygglovstaxa.
Kostnader för utbyggnad allmän plats
Planprogramsområdet för Sundbybergs nya stadskärna drivs som tre olika
detaljplaner och genomförandet kommer därmed att ske etappvis. Exploatörerna
inom planprogramsområdet kommer tillsammans med staden att dela på kostnaden
för utbyggnad av allmän plats; lokalgator, gång- och cykelväg samt grönområden.
Kostnaden fördelas efter antal BTA som respektive exploatör har möjlighet att
bebygga efter att detaljplanerna vunnit laga kraft. Fördelningsnyckeln fastställs i
intentionsavtal/exploateringsavtal.
Kostnader för kvartersmark
Respektive exploatör bekostar byggnation inom kvartersmark. Exploatörer får
utgifter för eventuell rivning av befintliga byggnader inom planområdet. Ersättning
för nödvändiga marköverföringar, servitut, träd som tas bort med mera, bestäms i
första hand genom förhandling mellan berörda exploatörer. Överenskommelse om
ersättning kan läggas till grund för ansökan om fastighetsbildning. Om inte
överenskommelse kan träffas kan Lantmäteriet besluta om ersättning.
Förrättningskostnader
Förrättningskostnader uppstår i samband med en lantmäteri- eller anläggningsförrättning. Förrättningskostnaderna beror på tidsåtgången och gällande
förrättningstaxa. Exploatörerna, Trafikverket och staden står för sin del av
kostnaderna för lantmäteri- och anläggningsförrättningar som krävs i och med
genomförandet av detaljplanen om inte annat överenskoms i avtal.
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Teknisk försörjning
För anslutning till det allmänna va-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt
Sundbyberg Avfall och Vatten ABs vid varje tillfälle gällande va-taxa. Avgiften
utgörs av anläggningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgift (periodisk avgift).
Anläggningsavgiftens storlek är bland annat beroende av fastighetens storlek, antal
lägenheter och om fastigheten ansluts till vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten.
Utbyggnad och drift av övrig teknisk försörjning (el och tele) finansieras av
anslutnings- och brukaravgifter.
Kostnader för anläggande av sopsugsanläggningen kommer att direkt belasta
huvudmannen (Sundbybergs Avfall och Vatten AB) och indirekt deltagande
fastigheter genom anslutningsavgifter. Kostnader för olika typer av ledningar såsom
fjärrvärme, el och bredband belastar respektive ledningsägare. Dessa kostnader
finansieras genom olika typer av anslutningsavgifter och/eller av löpande avgifter
för brukande av respektive anläggning. För vidare uppgifter om kostnad för
anslutning till respektive ledningsnät hänvisas till respektive ledningsägare.
Berörda av detaljplanens genomförande
Konsekvenser för berörda fastighetsägare och rättighetshavare med flera redovisas i
tabell nedan. Observera att frågor om rättigheter och om upplåtelse av mark prövas
och beslutats slutligen av Lantmäteriet. Frågan avgörs i en lantmäteriförrättning.
Fastighet

Avstår Erhåller
mark
mark

Ekdungen 1
Godset 4

Ja
Nej

Kabeln 6
Kilen 2
Kiosken 1
Lönnen 7
Lönnen 13
Sundbyberg 2:4
Sundbyberg 2:11
Sundbyberg 2:17
Sundbyberg 2:78
Rättighetshavare
Norrvatten AB
Sundbybergs Avfall och Vatten AB
Kommunalförbundet Norrvatten

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Rättigheter
upphör/
bildas
/ombildas

Nej
Ja, om
allén?
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
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Trafikverket
Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren
Anti-Corrosion Fastighets AB
Vattenfall Eldistribution AB
Sundbyberg 2:78 Handelsbolag
Sundbybergs Kommun

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ekonomiska frågor
Exploatörerna tillsammans med staden står för samtliga kostnader som
framtagandet och genomförandet av planen innebär. Trafikverket tar kostnader för
tunnelutbyggnaden och dess följdkonsekvenser både inom sin fastighet, på kvartersoch allmän platsmark, förutom byggandet av nya stadskärnan som staden svarar för.
Medborgardeltagande om de offentliga platserna
I arbetet med stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna kommer staden
att ha en utökad medborgardialog i någon form under projektets genomförande.
Stadsrummen i centrala Sundbyberg är viktiga för alla medborgare i staden, och
särskilt för de närboende. Vilka aktiviteter som ska finnas var, kan med fördel
bestämmas i samråd med medborgarna. Utbyggnadsprocessen kommer att pågå
under många år och behov och önskemål kan ändras över tid varför det alltså finns
anledning att inte för tidigt bestämma i detalj hur parkrummen längs promenaden
ovanpå tunneln ska se ut. Om stråket lämnas över till staden i etapper, allt eftersom
arbetet med järnvägen färdigställs, kan delaktighetsarbetet följa
järnvägsutbyggnaden. Projekteringen av den allmänna platsmarken kan sedan ta vid,
och markentreprenaden komma igång så snart staden fått tillgång till området. På så
sätt kan delaktighetsarbetet utvecklas och medborgarna kan se idéerna realiseras allt
eftersom. Till stöd för delaktighetsprocessen kommer ett gestaltningsprogram tas
fram för stadens nya offentliga miljöer.
Medverkande tjänstepersoner
Denna planhandling som baseras på handlingar framtagna till detaljplanen har
tagits fram av Manne Berndtsson samt berörda tjänstepersoner på
stadsledningskontoret och andra förvaltningar i staden, Sundbybergs stadshus AB
samt Trafikverkets projekt Mälarbanan. Vidare har även material grundats på
skissförslag från Vasakronan och AMF Fastigheter.

Anna Lindgren
tf. planchef

Manne Berndtsson
planarkitekt
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