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Detaljplan för tvärbanans Kistagren genom Rissne i 
Sundbybergs stad 
 
Bakgrund och syfte med detaljplanen 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2005 § 252 att ge dåvarande 
Stadsbyggnads och fastighetsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för 
tvärbanans Kistagren inom Sundbyberg. Detaljplanearbetet har sedan dess delats 
upp i två olika detaljplaner p.g.a. sträckornas olika förutsättningar och 
planeringsskeden. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av tvärbanans Kistagren genom 
Rissne samt att omstudera stadsmiljöerna för att åstadkomma ett mer attraktivt 
stadsrum.  

Planområdet är beläget mellan Kommungränsen mot Stockholm i södra Rissne 
längs med Kavallerivägen, genom del av Rissne Centrum och vidare längs med 
Artillerivägen och slutar i korsningen med Rissneleden i norr. 

Plansamråd i sin helhet 
Hur samrådet har bedrivits 
Ett plansamråd hölls från den 15 december 2015 till och med 31 januari 2016. 
Förslaget skickades ut till berörda parter samt ställdes ut i stadshuset, på biblioteket 
i Hallonbergen och på Sundbybergs stadsbibliotek. Samt fanns att tillgå på stadens 
hemsida (www.sundbyberg.se). Annons om plansamråd och möte var införd i Mitt i 
Sundbyberg. Ett öppet samrådsmöte hölls den 13 januari i form av ett öppet hus i 
Allaktivitetshuset på Sturegatan 10 i centrala Sundbyberg. Detaljplanearbetet 
genomförs med normalt förfarande. Sammanlagt 16 skriftliga yttranden har 
inkommit till stadsledningskontoret. 

Remissinstanser  
Planhandlingarna har skickats till remissinstanser enligt sändlista, sakägare enligt 
fastighetsförteckning och internt till Sundbybergs stads förvaltningar. 

Inkomna yttranden 
Under rubriken synpunkter återges yttranden med eventuella bilagor.  
  

http://www.sundbyberg.se/
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Remissinstanser 

Planhandlingarna har sänts till Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Tillväxt- och Regionplanering, 
Trafikverket, Storstockholms lokaltrafik, Stockholms Brandförsvar, Bromma flygplats, 
Luftfartsverket, Transportstyrelsen luftfartsavdelningen, Företagarna i Sundbyberg, 
Stadskärneföreningen, Sundbybergs Köpmannaförening, Hyresgästföreningen i Sundbyberg, 
Stockholms Handelskammare Solna/Sundbyberg, Sundbybergs kommunala 
handikapporganisation, Sundbybergs närpolis, Norrenergi, Norrvatten, Vattenfall Eldistribution 
AB, TeliaSonera Skanova Access AB, Sundbybergs stadsnät, Svenska kraftnät, Fortum 
distribution AB, AB Stokab. Programmet har också sänts internt inom kommunen samt till 
berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen.  

Synpunkter 
1. Länsstyrelsen  

Av 5 kap. 14 § PBL följer att länsstyrelsen under samrådet särskilt ska ta till vara 
och samordna statens intressen, ge råd om tillämpningen av 2 kap., verka för att 
riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte 
upphävs i strid med gällande bestämmelser, verka för att sådana frågor om an-
vändningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner 
samordnas på ett lämpligt sätt, och verka för att en bebyggelse eller ett byggnads-
verk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion. 

Externa remissinstanser synpunkter inga synpunkter 

1. Länsstyrelsen  X  

2. Trafikverket   X 

3. Stockholms läns landsting, 
Trafikförvaltningen 

X  

4. Luftfartsverket  X 

5. Storstockholms brandförsvar X  

6. Lantmäteriet X  

7. Ellevio AB  X 

8. Vattenfal eldistribution AB X  

9. Svenska kraftnät  X 

10. TeliaSonera Skanova Access AB  X  

11. Grönkullans föräldraförening X  

12. Dhr Sundbybergsavdelningen X  

13. Sollentuna kommun  X 

14. Stockholms stad X  

 Kommunala remissinstanser   

15. Byggnads- och tillståndsnämnden X  

16. Stadsmiljö- och tekniska nämnden X  

 Övriga   
17. Privatperson, Emil Sjöblom X  

18. Privatperson, Harald Holm X  
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Länsstyrelsens synpunkter 
Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen gör, med hänsyn till prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL, be-
dömningen att kommunen i fortsatt planering behöver utreda de sträckor där av-
ståndet mellan spårväg och bebyggelse understiger 15 meter, för att säkerställa att 
spårutformning och avstånd ger betryggande skydd mot urspårning och brand-
spridning. Enligt planbeskrivningen är en fördjupad riskutredning påbörjad, men 
det är oklart om denna endast behandlar byggskedet eller om den även inkluderar 
driftskedet. Länsstyrelsen anser att kommunen framförallt behöver utreda riskerna 
under driftskedet för att kunna ta ställning till om spårvägens utformning är lämplig 
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor. Vidare finns, 
enligt Länsstyrelsens bedömning, behov av fördjupad utredning av buller och 
vibrationer, konsekvenserna för räddningstjänstens insatsmöjligheter, risken för 
översvämning, samt risken för suicid. 
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
 
Hälsa och säkerhet  
Buller och vibrationer 
Bullerberäkningarna visar på överskridanden av riktvärden för buller, såväl inomhus 
som på uteplats längs planerad sträckning genom Rissne. Föreslagna åtgärder i form 
av ljudisolering vid fönster/fasad och lokala bullerskydd för uteplats är en 
förutsättning för god ljudmiljö. 
 
Bostadsbebyggelsen i Rissne ligger inom riskzonen för komfortvibrationer och 
stomljud. Kommunen behöver närmare utreda och vid behov säkerställa skydd mot 
spridning av vibrationer och stomljud från tvärbanan. 
 
Farligt gods 
Ulvsundavägen är rekommenderad transportled för farligt gods. Enligt planbe-
skrivningen bedöms risken från transporter av farligt gods som acceptabel, med 
motiveringen att spårvägen kommer att gå på bro över Ulvsundavägen och att en 
avåkande godstransport inte kan komma in på spårområdet. Det finns dock andra 
typer av olyckor med farligt gods som kan påverka/skada spårvägen och dess re-
senärer, även om en godstransport inte kommer in på spårområdet, som exempelvis 
en explosion, ett giftigt gasmoln eller en jetflamma. Detta behöver kommunen ta 
hänsyn till inför nästa planskede i bedömningen av om riskerna med anledning av 
transporter med farligt gods på Ulvsundavägen kan anses vara acceptabla. 
 
Räddningstjänstens insatsmöjligheter 
Enligt planbeskrivningen kan spårvägen påverka kringliggande skyddsobjekt genom 
elektromagnetiska fält, urspårning, samt brand i spårvagn. Senare i planbe-
skrivningen lyfts att spårvägen kan påverka utrymningsstrategierna för omkring-
liggande bebyggelse och kan föranleda behov av att vidta åtgärder. Vidare i plan-
beskrivningen finns en ambition att närmare studera räddningstjänstens insatsmöj-
ligheter för sträckor där avståndet mellan spårvägen och kringliggande bebyggelse 
understiger 15 meter. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver utreda 
räddningstjänstens möjligheter att nå närliggande bebyggelse med stege, samt att 
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genomföra en räddningsinsats på spårvägen. Vidare bör kommunen utreda 
räddningstjänstens behov av fasta installationer för arbetsplatsjordning. 
 
Enligt planbeskrivningen är spårvägens sträckning utanför sk. instängda områden 
med risk för översvämning. Det innebär inte att spårvägen trots allt kan bli påver-
kad av en extrem nederbördssituation eller förväntad klimatförändring med ökad 
och intensivare nederbörd. Kommunen behöver till nästa planskede utreda och 
redovisa eventuella skyddsåtgärder för att göra föreslagen spårvägssträckning 
lämplig med hänsyn till risken för översvämning. Länsstyrelsen är positiv till att 
risken för suicid kommer att beaktas i den fortsatta planeringen. 
 
Rådgivande synpunkter 
Mellankommunal samordning: 
I Stockholms Stad pågår ett parallellt planarbete för tvärbanan norr Kistagrenen, 
delen Ulvsunda industriområde fram till Helenelund i Sollentuna kommun. Det är 
viktigt med fortsatt tätt samarbete över kommungränserna för att möjliggöra ut-
byggnaden av hela tvärbanan. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten: 
Planområdet utgörs till största delen av hårdgjord mark, men del av marken mellan 
spåren kommer att vara genomsläpplig gräsyta. Dessutom har kommunen för avsikt 
att planera för LOD-lösningar. Det innebär att planförslaget troligtvis bara kommer 
att bidra till en marginell ökning av utsläpp av dagvatten och ha begränsad påverkan 
på vattenkvaliteten. Det vore dock, enligt Länsstyrelsen, positivt om kommunen 
kunde anvisa plats för snöupplag och om smältvatten från snön kan genomgå 
rening innan utsläpp till dagvattennätet. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte 
kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Frågor av betydelse för planens genomförbarhet 
Länsstyrelsen har ingen erinran ur fornlämningssynpunkt. Stensättningen RAÄ-nr 
20:1 är att betrakta som förstörd i samband med tidigare exploatering, som innebär 
att ingrepp inte kräver tillstånd enligt kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har tagit del av 
yttrande från Lantmäterimyndigheten avseende fastighetsbildning, daterat 3 februari 
2016, som kommunen behöver beakta i fortsatt planering. 
 
Det finns i programsamrådsredogörelsen en felaktig angivelse, att Länsstyrelsen 
bedömt risken från transporter med farligt gods som större vid planskilda kors-
ningar. Länsstyrelsen ansåg tvärtom, att riskerna är lägre vid planskilda korsningar. 
 
Stadsledningskontorets svar  
Inkomna synpunkter tas i beaktande. I det fortsatta planarbetet kommer de sträckor där 
avståndet mellan spårväg och bebyggelse understiger 15 meter att utredas avseende spårutformning, 
brandspridning och skydd mot urspårning. Stadsledningskontoret noterar behovet av att utreda 
riskerna under driftskedet avseende lämpligheten till människors hälsa och säkerhet och tar det i 
beaktande i det fortsatta planarbetet. En buller- och riskutredning tas fram och bifogas nya 
planhandlingar.  
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2. Trafikverket 
Trafikverket Region Stockholm har erhållit rubricerat ärende för yttrande. 
Detaljplaneförslaget möjliggör en dragning av tvärbanans Kistagren genom Rissne. 
Trafikverket har tidigare yttrat sig vid Programsamråd för ny tvärbana genom 
Rissne 2015-02-24 där Trafikverkets poängterar att alternativet med plankorsning 
mellan Tvärbanan och Enköpingsvägen är mycket olämpligt. Trafikverkets 
anläggningar är inte direkt berörda av det aktuella planförslaget men Trafikverkets 
uppdrag innebär även att bevaka Riksintressena Ulvsundaleden (väg 279) och 
Enköpingsvägen 8 väg 830) samt bevaka framkomlighet och säkerhet på det 
omgivande trafiksystemet ( utgörs här av E18 och Kymlingelänken). Trafikverket 
vill uppmärksamma staden om att Ulvsundaleden ingår som en del i Framkomlighets-
programmets förslag till påfartsreglering och även trafikplats Järva krog inom Solna 
stad men har stor inverkan på trafiken på Enköpingsvägen vid t ex stora evenemang 
på Friends Arena. 
 
Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget. Den kommande detaljplanen för 
tvärbanan för delen mellan Rissne och Västra Ursvik, beroende på utformning, kan 
däremot komma att påverka riksintresset E 18. 
 
 
3. Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting  
Trafikförvaltningen arbetar för närvarande med projektering av tvärbanans 
Kistagren på Kavallerivägen och vill delta i det fortsatta planarbetet. De lyfter fram 
behovet av att ge förutsättningar för befintlig och planerad kollektivtrafik, i 
dagsläget trafikeras Kavallerivägen av ett flertal busslinjer. När tvärbanan är utbyggd 
kommer fortsatt busstrafik att trafikera gatan samtidigt som kantstensparkering 
kommer att tillskapas. Därav anser Trafikförvaltningen att det är viktigt att 
körbanan håller en bredd av 3,5 meter enligt deras riktlinjer i Ri-Buss. Den 
planerade bostadsbebyggelsen längs med Kavallerivägen innefattas av annan 
detaljplan, de vill poängtera att det är viktigt att en samordning mellan dessa planer 
sker så att bredden för gatusektionen säkerställs. 
 
Avseende plankarta anser Trafikförvaltningen att bestämmelser och användnings-
områdets avgränsning behöver ses över. Enligt plankartan ska en likriktarstation 
anordnas på den östra sidan om spårvägen. Trafikförvaltningen anser att teknikhus 
är en mer lämplig benämning. Trafikförvaltningen utreder placeringen av 
teknikhuset och arbetar utefter möjligheten att förlägga den på den västra sidan om 
spårområdet. Detta bör klargöras innan detaljplanen går ut på granskning. 
Bestämmelsen (V2 ) benämns i kartan perrong, trafikförvaltningen anser att 
hållplatsområde är en mer lämplig benämning. 
 
Trafikverket kommer att genomföra utredning kring vibrationer och stomljud för 
att klargöra påverkan och eventuella behov av åtgärder. Eventuella åtgärder för 
planerad bebyggelse i närliggande detaljplaner får hanteras i kommande 
planläggning. Det tidigare Planprogrammet beskriver risken om att tvärbanan kan 
påverka skyddsobjekt i närheten. Trafikförvaltningen tillämpar ett säkerhetsavstånd 
på 10 meter till omgivande byggnader och stadigvarande verksamheter vilket 
innebär att elektromagnetisk strålning inte ska utgöra något problem. 
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I planbeskrivningen under kapitel buller beskrivs tvärbanan inte ha några skarpa 
kurvor varpå risken för kurvskrik inte föreligger. Längre ned i samma kapitel 
konstateras det att i korsningen Artillerivägen/Rissneleden föreligger risk för 
kurvskrik. Meningen kring att risken kring kurvskrik inte föreligger är felaktig och 
bör därmed tas bort. 
 
Trafikförvaltningen önskar en mer utförlig beskrivning av att servitut för spårväg 
kan bildas på allmän platsmark 
 
Trafikförvaltningen vill även informera om det pågående arbetet med planeringen 
av tvärbanans Kistagren. Inom programmet för tvärbanans Kistagren så pågår det 
en riskanalys som innefattar bland annat stängsel. Trafikförvaltningen har med i sina 
samrådssynpunkter ett protokoll från startmötet för Risk och säkerhet, 2015-10-23. 
Beroende på vad riskanalysen kommer fram till så kan det eventuellt bli aktuellt 
med någon form av avskärmning för att undvika att människor tar sig in på 
spårområdet. Utredning kring plankorsningarna längs sträckan pågår. Specifikt ses 
gångstället mellan Skvadronsbacken - Ridvägen över, om det ska flyttas eller tas 
bort. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Synpunkterna tas i beaktande och efter yttrandet så har Trafikförvaltningen bjudits in att delta i 
det fortsatta planarbetet, vilket också sker i dagsläget för att bland annat säkerställa samordning 
kring gatusketioner och gatubredder samt risker med mera.  
 
4. Luftfartsverket (LFV) 
LFV har som sakägare av CNS(kommunikation, navigation och radar) -utrustning 
inget att erinra mot detaljplanen. LFVs synpunkter är framförda i Radiomiljö-
analysgruppen för Tvärbanan Kistagrenen. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk förändras, LFV tipsar om dokumentet 
Flyghinderanalys (se; www.lfv.se/flyghinderanalys ). 

5. Storstockholms brandförsvar (SSBF) 
Yttrande behandlar hantering av olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsatser. 
 
Hantering av olycksrisker 
Riskidentifiering avseende olycksrisker inom planområdet och i dess närhet. (utgår ifrån 
SSBF databaser och lokalkännedom). Följande typer av olycksrisker har SSBF beaktat: 
 

 Transport av farligt gods (väg/järnväg) 
 Riskfylld verksamhet 
 Spårbunden trafik 
 Översvämning 
 Suicidrisk 

 
Aktuellt planområde ligger i närheten ligger i närheten av Ulvsundavägen vilka 
utgör primär farligt godsled. Den aktuella utformningen av Tvärbanan kan innebära 
risk för suicid-händelser kan finnas. SSBF noterar att frågan är belyst i 
planhandlingarna och den upprättade riskanalysen. Åtgärder för att förhindra suicid 
kan exempelvis vara stängsel, hinder för hoppning, skyltar med nummer till sociala 
funktioner och så vidare. I övrigt har SSBF ingen kännedom om några ytterligare 

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
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riskkällor i närheten till aktuellt planområde som bedöms kunna påverka 
planområdet i sådan omfattning att de behöver utredas vidare. SSBF kan även 
notera att ovan nämnda farligt godsleder är identifierade i planbeskrivningen. 
Gällande upprättad riskbedömning kan SSBF konstatera att det tagits fram en PM 
Risk och Säkerhet för Tvärbana Kistagrenen (Brandskyddslaget, 2015-05-18). SSBF 
har i möte med Trafikförvaltningen och Stockholms stad lämnat synpunkter på 
föregående utkast till PM Risk. I tillägg till de synpunkter som lämnats tidigare vill 
SSBF även belysa följande: 
 
Risk-PM är i sin utformning generell och måste i det fortsatta planarbetet utföras 
mer detaljerad för detaljplanen. Det beskrivs att fortsatta utredningar behöver 
genomföras och SSBF anser att det är viktigt att detta är genomfört inför 
granskning. De detaljerade riskbedömningarna måste vara på en sådan nivå att 
tydliga riskreducerande åtgärder kan anges, där behov av sådana föreligger. Dessa 
åtgärder ska vara så pass tydliga att de kan anges som planbestämmelser alternativt 
skrivas in i avtal för att bli juridiskt bindande. Formuleringar som "särskild hänsyn 
ska tas till XXX" är inte en tillräckligt tydlig planbestämmelse. I planbeskrivningen 
anges att en fördjupad riskstudie är påbörjad. SSBF anser att detta är positivt och att 
det är viktigt för att på ett mer platsspecifikt sätt kunna identifiera nödvändiga 
åtgärder avseende räddningstjänstens insatsmöjligheter, skyddsåtgärder osv. 
 
Möjlighet till räddningsinsatser 
Stegutrymning/Åtkomlighet: Kontaktledningar för spårtrafik och eventuella 
upphängningsanordningar för kontaktledningen kan försvåra räddnings-
tjänstens insatsmöjligheter till närliggande bebyggelse.  Detta finns beskrivet i 
Risk-PM. Strömförande ledningar kan innebära fara för räddningstjänstens 
personal och kontaktledningarna kan blockera manöverutrymmet för höjd-
fordon vid exempelvis alternativ utrymning från närliggande byggnader. Detta 
är exempelvis viktigt att beakta vid tillkommande, planerad bebyggelse inom Rissne. 
 

Arbetsplatsjordning av kontaktledning: Vid en olycka eller räddningsinsats 
som berör Tvärbanan eller i nära anslutning till Tvärbanan kommer 
räddningstjänsten sannolikt att behöva göra kontaktledning spänningslös 
(räddningsfrånkoppling) och arbetsplatsjorda kontaktledningen för att kunna 
genomföra en säker insats. SSBF har utrustning för att kunna arbetsplats-
jorda, men vid vissa tillfällen kan det vara svåråtkomligt och dä1för orsaka en 
tidsfördröjning i räddningsarbetet. SSBF ser det som en fördel om 
Tvärbanan (åtminstone där stegutrustning måste vara möjlig att resa) förses 
med fasta installationer för arbetsplatsjordning. För att minska tiden vid 
livräddande insats. Denna typ av koncept finns till exempel vid Landsvägen. 
Lösningarna bör samrådas med SSBF. 
 
Övrigt 
Under byggtiden behöver risker hanteras och insatser från räddningstjänst 
säkerställas, till exempel med avseende på framkomlighet, brandpostnät och 
åtkomlighet till byggnader. SSBF bistår gärna stadsledningskontoret i den fortsatta 
planprocessen samt om eventuella oklarheter råder utifrån ovanstående. 
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Stadsledningskontorets svar  
Inkomna synpunkter tas i beaktande. Det upprättade Risk-PM innehåller nu en fördjupad del 
där det framkommer vilka riskreducerande åtgärder som ska till där sådant behov föreligger samt 
fortsatt arbete kring detaljplaner där avståndet mellan ny bebyggelse och spår understiger 15 meter. 
SSBF bjuds in att inom det fortsatta planarbetet samråda kring säkerställandet av säkra och 
effektiva räddningsinsatser.   
 
6. Lantmäteriet 
Delar av planen som bör förbättras 
Plankarta med bestämmelser är svårläst vad gäller befintliga fastighetsgränser och 
rättigheter (grundkartan). E-område, kvartersmark, i planen är otydligt då det har 
samma färg som den allmänna platsmarken istället för blått. I Planbeskrivningen 
kan inte detaljplanens konsekvenser anses vara tillräckligt ordentligt beskrivna då 
det inte framgår hur mycket mark respektive fastighet kommer att avstå eller vilka 
rättigheter som kommer att påverkas. 
 
I planhandlingarna hänvisas till att avtal som reglerar ekonomiska frågor, 
plankostnader, ansvarsfördelning, tidplan och ansvar för anläggningsarbeten ska 
upprättas mellan kommunen, SL samt kommunen, SL och berörda ledningsägare. 
Är detta tillräckligt tydligt? En detaljplan ska vara så tydlig att alla kan förstå den 
och inkomma med värdefulla synpunkter i processen. Ekonomiska schabloner där 
kostnadsposter och intäktsposter hade funnits med hade klargjort en förväntad 
planvinst och nytta av att genomföra projektet. Det framgår att ledningsrätt eller 
servitut ska bildas på kvartersmark för ledningar. Endast ett litet område är utlagt 
som kvartersmark i planen, ett E-område, är det området som avses? Förrättnings-
kostnaderna, som genereras av de lantmäteriförrättningar som kommer att behöva 
genomföras, beslutas av Lantmäteriet i de olika förrättningarna. Parterna kan 
komma överens om fördelningen av dessa kostnader genom att avtala eller 
skriftligen komma överens om detta. I annat fall är det Lantmäteriet som anger skäl 
för beslut och fattar detta beslut. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Inkomna synpunkter tas i beaktande. Stadsledningskontoret uppdaterar plankartan avseende 
läsbarhet och färg på E-område. Planhandlingarna kommer att kompletteras avseende 
fastighetsrättsliga konsekvenser, där ska det framgå att ledningsrätt eller servitut ska bildas. 
Kvartersmark i planen är förutom E-område också i granskningshandlingen ett Spårvägsområde 
(T). 
 
7. Ellevio AB 
Ellevio AB har erhållit rubricerade förslag för yttrande och har inget att invända 
mot planförslaget. 
 
8. Vattenfall eldistribution AB (Vattenfall) 
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av 
bifogad karta, tjock lila linje = 70 kV regionnätsledning, turkos linje = 20 kV 
högspänningsledning, röd linje = 10 kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 kV 
lågspänningsledning, lila linje = 0,1 kV signalkabel. Heldragna linjer är luftledningar 
och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är 
ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. 
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Ett stort antal kablar och anläggningar berörs av den planerade tvärbanan och 
kommer sannolikt föra med sig ett antal ledningsflyttar. Vattenfall ska i god tid 
kontaktas gällande flyttförfrågan, så att det tekniska arbetet och rättighetsfrågorna är 
utredda och lösta innan bygget påbörjas. Vattenfall har även en regionnätsstation i 
den norra delen av Rissne, beroende på hur stationen utformas i den norra delen av 
spåret kan denna komma att påverkas. Planområdet är tillräckligt nära för att 
exempelvis vibrationsstörningar ska uppstå vid själva anläggningsarbetet. 
 
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men 
bekostas av exploatören eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras 
och befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plan-
genomförandet. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och 
anläggningarna måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhets-
verkets starkströmsföreskrifter. 

Stadsledningskontorets svar 
Inkomna synpunkter tas i beaktande. 
 
9. Svenska Kraftnät 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har 
ingenting att erinra mot upprättat förslag. Svenska Kraftnät har inte har några 
ledningar i anslutning till aktuellt område och därmed önskar vi inte medverka i det 
fortsatta remissförförandet för aktuellt ärende,  
 
Stadsledningskontorets svar 
Inkomna synpunkter tas i beaktande. 
 
  

2015.12.15 
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10. TeliaSonera Skanova Access AB 
Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se 
bifogad karta nedan och önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 
teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i 
planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda 
telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som 
initierar åtgärden även bekostar den. 
 

 
Stadsledningskontorets svar 
Inkomna synpunkter tas i beaktande. 
 
 
11. Grönkullans föräldraförening 
Grönkullas Föräldraförening hade frågor gällande hastigheten för biltrafiken genom 
Rissne centrum samt avskärmning av spåret på gångvägar och andra platser 
fotgängare rör sig i och med att det är många barnfamiljer och ett äldreboende i 
området i närkontakt med tvärbanan. Stationen ska t.ex. byggas på ängen som 
används av ett lågstadium som skolgård. De hittar inte några direkta direktiv i 
dokumenten om hur det kommer att bli och undrar om svar på de frågorna eller om  
 
Stadsledningskontorets svar 
Inkomna synpunkter tas i beaktande. Hastigheten regleras i lokala trafikförordningar och inte i 
detaljplan. Säkerheten för gångtrafikanter säkerställs genom signalregleringar, m.m där 
avskärmningar används vid behov. Men även genom att en genomtänkt utformning i 
genomförandeskedet möjliggör en säker miljö för barn som vistas i anslutning till spåren. 
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12. Dhr Sundbybergsavdelningen 
Dhr tycker att det är bra att arbete pågår med en barnkonsekvensanalys för 
säkerheten. Det är mycket viktigt. Dhr vill påpeka är att det är viktigt att tänka på de 
tre ordnade, eller om det blir fler, passager över spåren. Att de är fysiskt tillgängliga 
för personer med rörelsenedsättning och synskada att ta sig över, att de är 
markerade och det inte finns hinder att ta sig över spåret. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Inkomna synpunkter tas i beaktande. När allmänna platser anläggs eller områden för andra 
anläggningar än byggnader ska det göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
13. Sollentuna kommun 
Sollentuna Kommun har inga synpunkter på detaljplanen för ny tvärbana. 
 
14. Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret (SBK)  
Stadsbyggnadskontoret skickar med minnesanteckningar från möte gällnade det 
framtagna risk-PM och behovet av komplettering i den fortsatta planprocessen, 
mellan Stockholm stad och Storstockholms brandförsvar (SSBF). SSBF har tidigare 
lämnat synpunkter på utredningen, inför färdigställandet i våras, som förmedlats till 
Trafikförvaltningen och Brandskyddslaget. SBK framförde även att PM:et är för 
övergripande för att utgöra ett fullgott underlag till detaljplanen. Viss bearbetning 
skedde av PM:et. PM:et föreslår att frågor ska vidare studeras och fördjupade 
analyser ska göras. Kortfattat är PM:et en övergripande bedömning som kommer 
fram till att mer djupgående bedömningar måste göras.  
 
Dessa fördjupade analyser måste göras inom ramen för detaljplanen. Dvs frågorna 
måste utredas vidare och vara färdigutredda inför granskning. Det bästa hade varit 
om detta tagits omhand till samrådet, men i den ursprungliga tidplanen inför samråd 
hanns detta inte med. Det är därför viktigt att vi redan nu kan belysa vad som måste 
göras inför granskningen. De analyser som det fördjupade PM:et gör samt vilka 
föreslagna åtgärder som föreslås ska vara konkreta för spårsträckningen. Om 
analyserna resulterar i att åtgärder ej är nödvändiga, pga ex tillräckligt avstånd från 
riskkälla, ska även det framgå. Stockholm stad har ett antal önskemål om 
kompletteringspunkter som Trafikförvaltningen bör ta fram i Risk-PM, exempelvis 
gällandes suicid och identifiering av vårdanläggningar mm i spårvägens närhet, 
urspårningsrisk, närhet till byggnader med mera.  
 
Stadsledningskontorets svar 
Stadsledningskontoret beaktar synpunkterna och under våren 2016 har Trafikverket uppdaterat 
handlingen PM-Risk, bland annat efter dessa synpunkter. 
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15. Yttrande från Byggnads- och tillståndsnämnden (BTN) 
I de inkomna handlingarna för detaljplanen framgår det bland annat att inga kända 
förekomster av föroreningar finns längs med sträckan Ulvsundavägen och Rissne. 
För att säkerställa att det inte förekommer några föroreningar bör en mass-
hanterinsplan tas fram där hantering av massor och eventuella provtagningsrutiner 
ska framgå. Bland annat bör Polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) och 
metaller. Skulle det visa sig att massorna innehåller förhöjda halter av något av 
ovanstående bör miljöenheten kontaktas för eventuell vidareutredning. 
 
Om det förekommer utfyllnadsmassor kan det behöva göras ytterligare analyser av 
ämnen förutom PAH:er och metaller. Det finns så kallad screeningtester för ett 
stort antal ämnen för att få en indikation om det t.ex. skulle förekomma PCB eller 
andra föroreningar i jorden. All schaktning i förorenade massor ska anmälas till 
byggnads- och tillståndsnämnden enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Vidare i materialet presenteras olika möjligheter för hur 
dagvattnet i området kan hanteras. En av dessa möjligheter är lokalt omhänder-
tagande med skelettjord som då fungerar som infiltrerande magasin under de nya 
trädplanteringarna som planeras längs sträckan. Miljöenheten ser positivt på att 
dagvattnet i området tas om hand lokalt och att skelettjord anordnas. 
 
I avsnittet om buller framgår det att buller från Ulvsundavägen troligen kommer att 
öka i området fram till 2030 och kommer då troligen överstiga gällande riktvärden 
från Naturvårdsverket. Det framgår även att Tvärbanan kommer att påverka 
bullernivåerna i området med ca 1-2 dBA. Den maximala ljudnivån presenteras som 
oförändrad men att antalet riktvärdesöverskridande bullerhändelser kommer att 
öka. Ett förslag på att förebygga detta är ljudisolerande fasadåtgärder för att skapa 
en oförändrad eller bättre akustisk inomhusmiljö än vad det är idag. Miljöenheten 
anser att bästa möjliga teknik ska användas så att olägenhet för människors hälsa 
eller miljö inte uppkommer. Om en ljudisolerande åtgärd på fastigheters fasader kan 
minska tvärbanans buller och även annat omkringliggande buller kan det vara ett 
bra alternativ. Andra alternativ bör även undersökas för att därefter granska vilken 
som ger mest nytta. Närboende bör informeras om de olika momenten i när 
byggnationen startar och vem de kan vända sig till vid frågor gällande bygget. 
Tvärbanan kommer att elförsörjas med luftledningar ovanför spåren och ett par 
teknikbyggnader kommer att uppföras längs tvärbanans sträcka. Om det är 
transformatorstationer som ska placeras ut är det viktigt att komma ihåg att i direkt 
anslutning till transformatorstationer blir det elektromagnetiska fältet något förhöjt, 
men styrkan avtar snabbt med avståndet. Forskning pekar på att det kan finnas en 
viss risk för leukemi bland barn i befolkningsgrupper som under lång tid exponeras 
för magnetiska fält på 0,4 μT (mikrotesla) eller mer. WHO rekommenderar 
maximalt 0,4 μT vid bostadshus vilket även miljöenheten i Sundbyberg stad 
använder i sin bedömning av denna typ av frågor.  
 
Nämnden har inte så mycket synpunkter då tvärbanan inte kräver bygglov i sig 
självt. Dock finns det en byggrätt för en teknikbyggnad mitt på centrumängen och 
här vill enheten särskilt poängtera vikten av en god gestaltning på denna station på 
grund av stationens exponerande läge. 
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Stadsledningskontorets svar 
Stadsledningskontoret noterar synpunkterna och utreder förekomster av föroreningar och hantering 
av bullersituationen samt magnetiska fält inom det fortsatta planarbetet. Teknikhuset är i 
granskningshandlingen flyttad till den södra delen av centrumängen oc gestaltningen av teknik-
byggnaden studeras i fortsatta processen, men den avses kunna byggas in i tillkommande byggnad i 
en framtida fortsatt exploatering av Rissne..  

16. Yttrande från Stadsmiljö- och tekniska nämnden (STN) 
Liksom i tidigare svar på remiss rörande planprogram för Norra Rissne vill 
förvaltningen poängtera att en fördjupad ledningssamordningsutredning måste 
göras för att avgöra ifall nödvändiga ledningsflyttningar är tekniskt möjliga och vad 
de i så fall kostar. Detaljplanen för tvärbanan är en del av en komplex helhet och för 
att helheten ska fungera och för att planerad bebyggelse i ett senare skede ska kunna 
uppföras längs tvärbanestråket är det viktigt att i ett tidigt skede ta ett helhetsgrepp 
över ledningssamordningen inom hela programområdet. Förvaltningen vill även, 
innan alla förutsättningar är låsta, återigen poängtera att den i programmet 
föreslagna bebyggelsen innebär en konflikt med Rissne pumpstation. En 
pumpstation i den storleken bör inte placeras närmare än 50 meter från bebyggelse 
på grund av smittorisk, lukt-, buller- och vibrationsproblematik. Förvaltningen anser 
att pumpstationen måste vara kvar i närområdet, då det är den lägsta punkten för 
anslutande självfallsledningar. Att hitta alternativ placering för pumpstationen i 
området är en utmaning och kan innebära höga kostnader för flytt. Förvaltningen 
ser också ett fortsatt behov av diskussioner mellan förvaltningen och 
stadsledningskontoret rörande hur de nya gatumiljöerna i Rissne ska gestaltas och 
hur sektionen för tvärbanestråket ska se ut. Funktioner och breddmått måste 
stämmas av i ett parallellt projekteringsarbete för att skapa ett såväl funktionellt som 
attraktivt stråk. 
 
Tvärbanan ska enligt detaljplaneförslaget elförsörjas med luftledning. Huruvida 
detta innebär kontaktledningsstolpar eller linspänd elförsörjning framgår inte. 
Förvaltningen anser att kontaktledningsstolpar ska väljas. Linspänd elförsörjning 
skulle innebära att sektionen på ytan skulle behöva breddas på bekostnad av möjlig 
exploatering eller yta för gång- och cykeltrafik samtidigt som dess fundament och 
platta under mark omöjliggör eller kraftigt inskränker möjligheterna till lednings-
förläggning av större ledningar och ledningar som måste ligga djupt. Förvaltningen 
anser vidare att möjligheten att, i ett tidigt skede av utbyggnaden, kunna vända 
tvärbanan i Rissne, mellan Kasernvägen/Trossvägen och Rissne centrum, ska 
beaktas för att möjliggöra tidigare trafikstart än 2021 och för att kunna hantera 
risker för försening av utbyggnaden av efterföljande sträcka. Förvaltningen anser 
även att det skulle vara positivt att, om det är möjligt, i ett tidigt skede kunna 
trafikera den tänkta vägen för tvärbanan med busstrafik. Detta skulle i så fall 
innebära att man får igång kollektivtrafik i ett tidigt skede. Busstrafiken skulle sedan 
ersättas med tvärbanan när den är utbyggd i sin helhet. 
 
Kommande detaljplaner bör samordnas så långt som möjligt för att, till exempel, 
förmå framtida byggherrar att ordna angöring och genomfart på sina fastigheter på 
ett sätt som bidrar till att skapa en trygg, tillgänglig och funktionell stadsdel. 
 
Nedan redovisas, per sakområde, mer detaljerade synpunkter på detaljplanen. 
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Park- och grönstruktur 
En plan för hur de träd som ska sparas ska skyddas under utbyggnadstiden behöver 
tas fram. Sveriges Lantbruksuniversitets skrift om skydd av träd vid byggnation kan 
med fördel användas under hela processen. Längs Artillerivägen finns till exempel 
en bevarandevärd stor ek. 
 
Förvaltningen förordar att en tätare trädrad, utan parkeringsfickor, anläggs utmed 
ena sidan av Kavallerivägen i stället för den föreslagna trädplanteringen längs båda 
sidorna och med ett avstånd på över 27 meter mellan träden. Med ett så långt 
avstånd mellan träden kommer trädplanteringen inte att upplevas som en allé. 
Tillräcklig plats för träden och tillräckliga växtbäddar är nödvändigt för en 
långsiktigt hållbar trädplantering. 
 
Oavsett val av teknisk utformning för linspänd elförsörjning kommer den att 
påverka möjligheterna till plantering av träd i en miljö som innebär ledningsflyttar 
för att skapa möjlighet till trädplantering. För att skydda träd längs gatan från salter 
och tungmetaller ska vägdagvatten i första hand ledas ut mot naturmarken. 
 
Avfallshantering 
Längs hela tvärbanestråket ska framkomlighet för större lastbilar säkras. Sopbilar 
ska kunna angöra vid fastigheter längs hela sträckan på ett sådant sätt att de inte 
hindrar övrig trafik. I vissa fall kan angöringsytor om minst 3,5m x 15m behövas. 
Sopbilar behöver även kunna korsa tvärbanestråket för att ansluta till vissa 
tvärgator. 
 
Av Sundbybergs tekniska handbok framgår att varuleveranser ska ske på egen 
fastighet och inte såsom planen föreskriver längs allmän gata. 
 
Vatten och avlopp 
På grund av tvärbanans dragning finns minst två omläggningar av VA-ledningar 
identifierade. För att utföra skötsel och underhåll av vatten- och avloppsledningar 
måste dessa vara åtkomliga. Detta innebär att de ska ligga i gatumark och inte under 
spår eller byggnader. Förvaltningens bedömning är att det kommer innebära höga 
kostnader för att flytta dessa ledningar eftersom de har stora dimensioner. 
Omläggning av VA-ledningar kräver även samarbete med andra ledningsägare. Att 
hitta plats för samtliga ledningar kan vara en stor och kostsam utmaning som bör 
beaktas i det fortsatta arbetet. Det bör noteras att varje korsning mellan tvärbanan 
och gata kommer att innebära att man lokalt höjer korsningspunkterna, vilket 
kommer att påverka dagvattenhanteringen. En tidig och genomtänkt höjdsättning 
av detaljplaneområdet är av största vikt för en väl fungerande dagvattenhantering. 
 
Trafik och parkering 
Ett E-område på Rissne torg innebär att fordon kommer att behöva åka över 
torget, vilket är olyckligt. Parkering är normalt inte tillåten på torget. 
 
Markåtkomst bör säkras i detaljplanen för att provisoriskt kunna leda gång- och 
cykeltrafik på den östa sidan av Artillerivägen och den norra sidan av Rissneleden 
längs tvärbanan för att på ett säkert sätt kunna exploatera västra sidan av 
Artillerivägen. Vändmöjligheter i Rissne centrum för busstrafik bör beaktas och 
redovisas i planarbetet. 
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Förvaltningen bedömer att fler än de tio parkeringsplatser som anges kommer att 
försvinna, framför allt utanför Sundbybergs folkhögskola. Parkeringsnormen ska 
uppfyllas på egen fastighetsmark. Buss 540 går genom planområdet, vilket inte 
framgår av planbeskrivningen. 
 
Övriga synpunkter från STN vill poängtera att det är Trafikförvaltningen ansvarar 
för såväl anläggning som drift och underhåll av spåranläggningen och att 
Sundbybergs tekniska handbok ska följas. Ökade driftskostnader ska synliggöras i 
planens genomförande. Förvaltningen hade gärna sett att de PM som upprättats till 
underlag för planen hade sänts ut tillsammans med remissen. Det hade underlättat 
förvaltningens granskning av detaljplaneförslaget. 
 
Stadsledningskontorets svar  
Inkomna synpunkter tas i beaktande. Stadsledningskontoret noterar konflikten med Rissne 
pumpstation och utreder det i fortsatt planarbete. Tvärbanan längs med Rissne avses elförsörjas 
genom mittstolpar längs mellan spåren och inte som linspännt, det underlättar också vid 
ledningsdragning i ett redan befintligt bebyggt område som Rissne. Frågor om att sätta in busslinjer 
och vända tvärbanan i tidigt skede är inte en detaljplamefråga. E-området är flyttad till 
centrumängens södra del för att underlätta för bland annat angöring.  

17. Privatperson,  
Ett eget förslag presenteras för att i samband med utbyggnaden åtgärda bron över 
Enköpingsvägen, då bron över Enköpingsvägen verkligen inte är bra. Problemet är 
sträckningen och val av underlag på bron. Sträckningen gör att cyklister som 
kommer från Kista och ska cykla till Rissne (eller tvärtom) måste göra en tvär 180° 
sväng. Kommer man från Kista blir det i nedförsbacke samtidigt som man i ryggen 
har andra cyklister som ska fortsätta rakt fram. Jag cyklar dagligen denna sträcka och 
det uppstår "situationer" och missförstånd i denna skarpa kurva. 
Val av underlag, aluminiumplåt, gör underlaget svinhalt! Redan från oktober månad 
med kalla nätter blir det en frosthinna på bron. På vintern blir det problem för att 
snöröjningen inte kan ploga ordentligt för då rycks skarvplåtarna bort. Så det är 
alltid moddigt på bron tills snön smälter bort eller farliga skarvar. Emil Sjöbloms 
förslag är att möjliggöra gång och cykeltrafik på den nya tvärbanebron och att man 
då beaktar sträckning och val av material bättre än för rådande bro som bör rivas. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Det aktuella detaljplaneförslaget sträcker sig inte upp till Kvarnvägen, utan det är en annan 
pågående detaljplan som hanterar den nända sträckan. Däremot föreslår den detaljplamnen som är 
umder framtagande att gång och cykelbro kopplas på tvärbanebron.  
 
18. Privatperson 
Den föreslagna utbyggnaden av tvärbanan genom Rissne och dess dragning är 
positiv. Och att den kommer att bli viktig för att binda ihop Ursvik med Rissne. 
(Fler åtgärder behövs; gång och cykelpassager över Enköpingsvägen från Ursvik till 
Madenvägen). Den öppna dragningen i gatumiljö samt den öppna dragningen 
genom Rissne Centrum är väligt positivt. Hållplatsens placering i centrum bidrar till 
en låg hastighet. Samtidigt ställer den öppna lösningen krav på en tydlig utformning 
av spårområdet och dess passager. 
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Beträffande utformningen längs Artillerivägen är det viktigt att den utformas så att 
den inte omöjliggör bebyggelse enligt förslag KS/0525-2015. Det Harald Holm inte 
tycker få ett klart svar på är dragningen längs Rissneleden mellan Artillerivägen och 
Kvarnvägen. Den sträckan bör utformas så att spårvagnen inte fastnar i trafiken till 
Kvarnvägen/E18 respektive SE-banken. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Stadsledningskontoret noterar synpunkterna. Tvärbanan går på ett eget spår och kommer att ha 
företräde vid trafiksignaler så Rissneledens mellan Artillerivägen och Kvarnvägen riskerar inte att 
fastna i trafiken.  
 
Ställningstagande 
Detaljplaneförslaget skiljer sig inte mycket utifrån samrådsförslaget, men har blivit 
tydligare i plankartan genom att spårområde (T) har tillkommit och att det blir fler 
färginslag. Tvärbanans hållplats vid Rissne centrum är nu flyttad en aning söderut 
och teknikhuset vid Rissnefältet är justerat. Planbestämmelsen om stängselförbud 
ändras så att stängsel får sättas upp vid hållplatsändar och vid hållplatser vid behov.  
Plankartan har ändrats sin detaljplanegränslinje så att den inte är 3 meter utanför. 
 
 
 

Medverkande tjänstemän 
Detaljplanen har tagits fram av Planavdelningen i samråd med andra berörda 
tjänstemän på stadsledningskontoret och med SL. Genomförandeavsnittet är 
framtaget av konsult på Naisvefa och granskat av kommunen. Detaljplanen grundas 
på förslag av SL genom WSP.  
 
 
 
 
Eva Kåverud Manne Berndtsson 
Planeringschef Planarkitekt 
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