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Planprocessen
Detaljplanen har upprättats med utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglag
(2010:900). Under planprocessen har myndigheter, sakägare och andra som är berörda
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Samråd om planen har genomförts under perioden 30 september t ill 4 november 2019.
Beskrivning av hur samrådet har genomförts samt synpunkter på samrådshandlingarna
finns redovisade i samrådsredogörelse.

Så här långt har vi kommit i planprocessen, granskningsskede.

Handlingar
Detaljplanen består av planbeskrivning och plankarta med bestämmelser. Till underlag
finns:

PM Bebyggelse intill tunneln (Sundbyberg 2022-05-20)
Gestaltningsprogram (Sweco 2022-05-19)
Mål och riktlinjer för hållbar mobilitet i SNS (Trivector 2022-05-17)
Dagsljusstudie, (Sweco 2022-05-17)
Luftkvalitetsutredning för Västra delen av Sundbybergs Nya Stadskärna, dnr
KS-0245/ 2018 (SLB Analys 2022-05-16)
Dagvattenutredning (Sweco, 2022-05-13)
Trafikutredning för Sundbybergs nya stadskärna (Sundbyberg 2019-08-
19/ Reviderad 2022-05-05)
Vindkomfortstudie Sundbybergs station (Sweco 2022-04-29)
Sol- och skuggstudie (Marge Arkitekter, 2019-03-22/ Reviderad 2022-04-08)
Översvämningsr iskanalys (Tyréns 2022-04-05)
PM Teknisk förstudie landskapsarkitektur, med bilagor (Bjerking, Sweco 2022-
03-18)
Social konsekvensanalys (SKA) Detaljplan Järnväg (Sundbyberg 2022-02-15)
PM Markmiljö, (Golder 2021-09-14)
PM Geoteknik och hydrogeologi, (Golder 2021-09-03)
Friyteanalys (Spacescape 2021-11-02)
Gång- och cykelutredning, (Trivector 2020-10-22)
Gångflödesanalys Centrala Sundbyberg (Spacescape 2021-10-08)
Fördjupad riskutredning för Mälarbanan Sundbyberg, (Briab 2020-05-23)
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Järnvägsplan Mälarbanan Huvudsta Duvbo
(Trafikverket 2020-01-15)
PM Markmiljö, (Golder 2019-05-29)
PM Geoteknik och hydrogeologi, (Golder 2019-05-15)
Funktionsutredning med bilagor 1–3, (Sweco 2018-10-05)
Kulturmiljöutredning, (Sweco 2018-01-23)
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Orienteringskarta
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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 samt för den nya stationen med dess perronger och
uppstigningshall. Staden får tillgång till all mark ovan tunneln och ansvarar för åtgärder
för infrastruktur och iordningstäl lande av mark till en fungerande stadsmiljö samt för
den nya stationsbyggnaden.

Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av kommunstyrelsen den
12 mars 2018. Avsikten med planprogrammet är att ge stöd i fråga om vissa strategiska
vägval och översiktliga frågor. Sundbybergs stads arbete med programområdets fyra
detal jplaner dr ivs framåt i olika takt, där den första detaljplanen, denna detaljplan,
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 t illstyrkts av Länsstyrelsen och beräknas antas samtidigt
som denna detaljplan.

Parallella pr ocesser och ansvarsomr åden kopplat til l Mälarbanans utbyggnad.
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Detaljplaner inom Stadsutvecklingspr ojektet 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 som ett nytt landmärke och förändrad
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 fastigheten
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 fr iluftsl iv.

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. Planförslaget bedöms
vara förenligt med 5 kapitel i Miljöbalken. Detaljplanen bedöms inte medföra att några
miljökvalitetsnormer för luft överskrids.

Under förutsättning att föreslagna åtgärder för dagvattenhanter ing vidtas totalt sätt
(inom hela utrednings-området) bedöms Mälaren-Ulvsundasjöns förbättringsbehov
kunna uppnås. Detta till följd av att föroreningsbelastningen minskar från hela
utredningsområdet och att en separer ing sker av det kombinerade nätet. Utveckling av
utredningsområdet (inklusive det aktuella planområdet) och separeringen bidrar således
till att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppnås i recipienten. Belastningen till
Strömmen minskar för samtliga beräknade ämnen i dagvattnet som en konsekvens av



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
Manne Berndtsson/John Reinbrand

2022-06-10 8 (96)
DNR KS-0243/2018

den planerade separeringen av det kombinerade nätet. Detaljplanen bedöms inte
påverka hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som ingår i miljökvalitetsnormen för
ekologisk status.

Undersökning och miljöbedömning
För järnvägsplanen har Trafikverket i enlighet med Lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg (2 kap 9–11 §§) tagit fram en miljökonsekvens-beskrivning (MKB) enligt
Miljöbalken (6 kap 35 och 37 §§). Järnvägsplanens MKB omfattar den planerade
järnvägsutbyggnaden genom Solna, Sundbyberg och Stockholm. Den utgår från befintlig
bebyggelse samt redan antagna detaljplaner. Järnvägsplanens MKB (Trafikverket, 2020)
och dess underlags-PM medföljer som handlingar till detta planförslag och har använts
so m und erla g i rele vant a d e l ar u nd er avsn it t en ”Pl aner i ngsfö rutsä t t ninga r” sa mt
”P l anfö rsl ag”. Jä rnvä gspl an ens MK B sa mman fat t as i pl anbes kri vni nge n, u nd er avs nit t et
Miljökonsekvenser.

För detaljplanen, baserat på 4 kap. 35 § PBL, avgränsades därav undersökningen till den
del av detaljplanen som inte ingår i Trafikverkets framtagande av Järnvägsplanen för
utbyggnaden av Mälarbanan; sträckan Huvudsta–Duvbo. Här ibland kan nämnas
markanvändningen ovan överdäckningen samt ny bebyggelse som till exempel det nya
stationshuset.

Detaljplanen bedöms inte medföra en betydande mil jöpåverkan 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 därmed inte upprättas. Motivet t ill detta är bland annat
att planområdets kulturhistoria med järnvägen som delar planområdet fortsatt kommer
att kunna läsas av i och med promenadstråket, inte heller påverkar planen särskilda
naturvärden 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 till följd av detaljplanen är långsiktig och posit iv 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 markmil jö
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). Beräkningarna baseras på trafikeringen år
2040 och omfattar partiklar (PM10) och Kvävedioxid (NO2). Beräkningarna visar att
miljökvalitetsnormer för såväl PM10 som kvävedioxid klaras utanför samtliga
tunnelmynningar. Mot bakgrund av detta, har Trafikverket bedömt att luftkvaliteten
utmed sträckan har en acceptabel hälsopåverkan.

Enligt beräkningar av SLB-analys för 2020 ligger dygnsmedelhalterna av partiklar,
PM10, i intervallet 25-35 µ g / m3 l ängs med Jä rnvägsgatan. Även längs med Landsvägen
ligger halterna inom detta spann. Detta kan jämföras med mil jökvalitetsnormen (MKN)
so m är 50 µ g/ m3 . Ino m pl a nområd et i ö vri gt l ig ger P M 1 0-halterna på mellan 20–25
µg/ m3 , MK N fö r P M1 0 ö ve rskrid s d är med i nt e ino m o c h i ans l u t ni ng t il l pl ano mr åd et .
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Dygnsmedelhalterna av NO2 har beräknats t ill 36-48 µ g/ m3 l än gs Järnvägsgatan. På en
kortare sträcka samt längs Landsvägen beräknades halterna ligga på 48–60 µg/ m 3.
Dess a hal t er kan jämföras med MK N fö r N O 2 so m li g ger på 60 µ g/ m3 .

I övriga planområdet är halterna lägre, mellan 24–36 µ g/ m3. Ino m pl ano mråd et
bedöms därmed MKN klaras. Längs med Järnvägsgatan och Landsvägen kan halterna
ligga strax under MKN.

Miljökvalitetsnormer för PM10 och NO2 överskrids i dagsläget inte inom planområdet
och detaljplanen bedöms inte medföra ökade luftföroreningshalter inom planområdet
eller dess närhet, inga bostäder skapas heller inom planområdet. Idag förekommer
förhöjda halter längs med Järnvägsgatan och Landsvägen som trafikeras av både tung
trafik och personbilstrafik. Med en föreslagen större mängd grönyta och mer plats för
cykel och kollektivtrafik skapas dock förutsättningar för en förbättrad situation kopplat
till utsläpp av luftföroreningar.

Detaljplanen beräknas vara fullt genomförd någon gång efter 2030, då ett flertal
begränsningar av fossilt bränsle och andra miljöförbättrande regler kommer att ha
hunnit träda i kraft, dessa innebär också att förutsättningarna för utsläpp till luft
förbättras, särskilt kopplat till utsläpp av NO2, av vilket högst halter förekommer inom
och i närheten av planområdet.

MKN Ytvatten
Planområdet ligger inom Mälaren-Ulvsundasjön samt Bällstaåns avrinningsområde.
Delar av dagvattnet i området leds via kombinerade ledningar t ill Bromma reningsverk
och vidare till Strömmen, Stockholm. Ett dagvattenutlopp som tillhör Bällstaån finns
inom angränsande planområde, Detal jplan västra, vidare benämnd DP Västra. Detta
ligger dock längst nedströms i ån, i mynningen till Mälaren-Ulvsundasjön.
Dagvattenutsläpp i den punkten påverkar enbart Mälaren-Ulvsundasjöns status och
därmed så faller även detta delområde in under Mälaren-Ulvsundasjöns
miljökvalitetsnormer. Recipienter för dagvatten från området är således Mälaren-
Ulvsundasjön samt Strömmen. Mälaren-Ulvsundasjön samt Strömmen är båda klassade
vattenförekomster enligt EU:s vattendirektiv vilket innebär att det finns fastställda
miljökvalitetsnormer.

Mälaren-Ulvsundasjön har otillfredsställande ekologisk status, där övergödning, fysisk
påverkan och miljögifter är utslagsgivande miljökonsekvenstyper. Kvalitetsfaktorn
näringsämnen (totalfosfor) har måttlig status. I allmänhet anses sjöar vara
fosforbegränsande, det vill säga att förekomsten av fosfor styr primärproduktionen och
inte förekomsten av kväve. Det finns heller inga krav gällande kvävepåverkan från
planområdet t ill Mälaren-Ulvsundasjön. Ulvsundasjön uppnår ej god kemisk status då
de prioriterade ämnena perflouroktansulfon (PFOS), kadmium (Cd), bly (Pb), antracen,
tributyltenn (TBT), kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids.

Miljökvalitetsnormen för recipienten är måttlig ekologisk status 2027 och god kemisk
status utan målår. För den kemiska statusen har PFOS ett målår satt till 2027, även
antracen, bly och blyföreningar samt tributyltennföreningar har en tidsfrist till 2027.
Nationellt undantag gäller för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE).

För Mälaren-Ulvsundasjön finns ett lokalt åtgärdsprogram framtaget. I programmet
framgår förbättringsbehovet, bland annat har ett förbättringsbehov för fosfor
identifierats. De förbättringsbehov som identifierats för fosfor är en reduktion med 10 %
fosfor. En reduktion av fosfor på 10 procent motsvarar ett reduktionsbehov på totalt 177
kg fosfor årligen, för tillrinnande belastning i hela vattenförekomstens tillrinnings-
område. Sundbybergs stad ansvarar för att reducera 7 % av det totala betinget vilket
innebär 12 kg fosfor. För andelen av utredningsområdet inom Mälaren-Ulvsundasjöns
tillrinningsområde innebär det ett förbättringsbehov på 4,5 kg fosfor årligen. Detta är
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beräknat utifrån t illrinnande dagvatten från utredningsområdet i förhållande till
Sundbybergs stads tillrinningsområde för recipienten.

Eftersom kunskapen om fosfor är störst och det finns ett tydligt beting för fosfor har
kommunerna valt att fokusera på hur mycket fosfor som behöver reduceras för att
recipienten ska nå god status. Åtgärderna som sedan reducerar fosfor kommer även att
minska belastningen av koppar, bly, kadmium, antracen och TBT, men i hur stor
omfattning är osäkert.

Strömmen har otillfredsställande ekologisk status. Den ekologiska klassningen orsakas
av övergödning, miljögifter, morfologiska förändringar och kontinuitet samt
flödesförändringar. Övergödning är dock den utslagsgivande miljökonsekvenstypen,
med totalhalter av kväve och fosfor under sommartid som orsak. Den kemiska statusen
uppnår inte god status. Gränsvärdena för de prioriterade ämnena PFOS, antracen,
flouranten, kadmium, bly, TBT, kvicksilver och PBDE överskrids i vattenförekomsten.

Strömmen ska uppnå tillfredsställande ekologisk status till 2039. Det finns undantag för
flera kvalitetsfaktorer och att uppnå god status tidigare bedöms omöjligt, på grund av
tekniska skäl (reningsverk och hamn-anläggningar) samt naturliga förhållanden.
Gällande den kemiska ytvattenstatusen ska den uppnå god, med undantag för de överallt
överskridande ämnena PBDE och kvicksilver. Även antracen, kadmium, fluoranten, bly,
och TBT har undantag i form av tidsfrister till år 2027.

En fördjupad dagvattenutredning har tagits fram för utvecklingen av Sundbybergs nya
stadskärna. Parallellt med utvecklingen av Sundbybergs nya stadskärna har Sundbyberg
Avfall och Vatten AB (SAVAB) fått i uppdrag av kommunfullmäktige att driva en
separeringsstrategi, vilken innebär en strävan efter att separera det kombinerade
avloppsledningsnätet som idag finns i stora delar av centrala Sundbyberg. I samband
med den fördjupade dagvattenutredningen har därför också möjligheten till en
separering av det kombinerade nätet utretts, samtidigt som kraven gällande recipientens
miljökvalitetsnormer ska klaras.

Dagvattenutredningen har med denna bakgrund utrett ett större område än själva
detaljplanernas yta (benämns utredningsområdet). Att utreda ett större område och inte
bara detaljplan för detaljplan är fördelaktigt i flera avseenden. Det underlättar
kopplingen till åtgärdsprogrammet för den lokala recipienten och möjliggör planer ing av
dagvattenhanteringen utifrån ett större perspektiv inom området samt underlättar en
framtida separer ing av det kombinerade avloppsnätet. Genom detta synsätt används ett
recipientperspektiv och möjligheten att förbättra statusen i recipienten ökar.

Under förutsättning att föreslagna dagvattenåtgärder (eller motsvarande)
implementeras kan Mälaren-Ulvsundasjöns förbättringsbehov, totalt sett, uppnås då
föroreningsbelastningen minskar efter genomförande av aktuell detaljplan för
järnvägen, övriga detaljplaner samt en separering av det kombinerade nätet. Därmed
bidrar utredningsområdet (inklusive rubricerad detaljplan) och separeringen till att
miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppnås i recipienten. Den befintliga årl iga
fosforbelastningen till Mälaren-Ulvsundasjön är idag 35,5 kg, vilket minskar med drygt
5 kg till 30 kg efter exploateringen (vilket överstiger förbättringsbehovet för
utredningsområdet utifrån vad som anges i det lokala åtgärdsprogrammet).

Det är en konsekvens av att markanvändningen ändras i och med exploateringen av
stadskärnan samt att omfattande reningsåtgärder planeras. Dagvatten leds idag orenat
till recipienten. Posit iva effekter som en separering av det kombinerade nätet medför är
att det natur liga avrinningsområdet t ill stor del återställs, dagvattnet renas och
infiltreras lokalt vilket ökar grundvattenbildningen och minskar sättningsrisken i
området. Det är också posit ivt att bräddning av orenat spill - och dagvatten från
utredningsområdet upphör samt att dagvattenflödet till avloppsreningsverket minskar.
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Reningsverkets reningseffekt väntas också öka när det inkommande spillvattnet bl ir
mindre utspätt av dagvatten.

Föreslagna åtgärdsförslag för dagvattenhanteringen är långtgående och medför
förbättringar inom delar av planområdet, medan separeringen medför en ökad
belastning till recipienten.

Belastningen till Strömmen minskar för samtliga beräknade ämnen i dagvattnet som en
konsekvens av den planerade separeringen av det kombinerade nätet. Planen bidrar
därmed också till att Strömmen på sikt kan uppnå MKN.

Planområdet
Läge och areal
Planområdet är beläget i den södra delen av centrala Sundbyberg och den allra
sydligaste delen av Duvbo. Området begränsar sig i öster av gränsen mot Solna stad och
Ekensbergsvägen (samt den nuvarande Ekensbergsbron) och i väster av gränsen mot
Stockholms stad. Totalt omfattar planområdet cirka 31 000 m2 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 fr igörs.

Röd markering visar detaljplanens ungefärliga 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
Vasakronan är ägare ti ll Magasinet 1
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 Sundbyberg 2:9
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Tidigare ställningstaganden

Planuppdrag
I samband med att planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av
kommunstyrelsen den 12 mars 2018, § 51, fick stadsledningskontoret i uppdrag att
påbörja planarbete för denna detal jplan.

Riksintresse
Järnväg (Mälarbanan)
Mälarbanan är en kommunikationsled utpekad som riksintresse. Dess funktion är av
intresse för en väsentligt större grupp än kommunens invånare. Utbyggnaden av denna
järnväg ingår i riksintresset. Avvägningar mellan r iksintressen och andra intressen
bevakas av Länsstyrelsen under planens upprättande. Detaljplanen möjliggör en
utbyggnad som annars inte vore möjlig.

Utbyggnaden av Mälarbanan ingår i r iksintresset och Trafikverket har i sitt arbete med
järnvägsplanen tagit ställning till att den slutgil t iga påverkan för r iksintresset
Mälarbanan, till följd av järnvägsplanen, är posit iv eftersom kapaciteten på Mälarbanan
kommer att öka. Detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på riksintresset,
under förutsättning att relevanta skyddszoner och avstånd hålls t ill Mälarbanan.

Bällstaradarn och Bromma flygplats
Planområdet ligger inom skyddsområdet för Luftfartsverkets (LFV) radarstat ion i
Bällsta. Byggnadernas höjder bedöms inte som ett hinder då de är under flyghinderhöjd,
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 bygg-kranar tränger igenom flygplatsens hinderbegränsande ytor, vilket
hanteras i genomförandeprocessen.

Strandskydd
Bällstaåns stränder har inte i dagsläget ett strandskydd och planområdet ligger t ill
största del längre bort från Mälaren än 100 meter. Enligt gällande lagstiftning
återinträder strandskyddet per automatik när en ny detaljplan antas, om det inte finns
särskilda skäl.

Strandskyddet upphävs inom den del av planområdet där det annars skulle ha
återinträtt. 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 t illgängligt 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 samhälls-byggandet t ill
regional nivå genom vision, mål, strategier samt bebyggelse-struktur 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.
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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.

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
förändringsområden där stadens 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 då gällande översiktsplans, 2013, ambitioner.

Den nu gällande Översiktsplan för 2030, fastställd av kommunfullmäktige 23 april 2018,
följer samma tankelinje och 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 för
hela programområdet. Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna ligger till
grund för flera detaljplaner och kommunen gjorde bedömningen att dessa detaljplaner
tillsammans kan innebära betydande miljöpåverkan. I och med detta genomfördes en
miljöbedömning av planprogrammet och en utökad MKB togs fram, en så kallad
Hållbarhetsbedömning.

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
övergr ipande vision är:

”Med projektet Nya stadskärnan skapar vi en levande, tr ygg 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 ti ll fots, med cykel och kollektivtrafik. Det finns möjligheter till många olika
aktivi teter , med nytänkande och flexibla lösningar som ger plats för människor i alla
åldrar oavsett livssti l och förutsättningar . Tillsammans med de som bor , besöker och
verka r i S u nd byb erg u tv ec kl a r v i en st a d fö r ko mma n d e g enera ti o ner .”

Stadsbyggnadspr inciper na 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
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stadsbyggnadsprinciper att ta hänsyn till i fortsatta planarbetet. Att följa stadens
mobil itetsprogram där ett huvudalternativ kring gatustrukturen ger ett grönare stråk
där just växtligheten och möjligheten att utveckla ett tydligt promenadstråk är i fokus.
Att få t ill en bra stadsmiljö med hög arkitektonisk kvalitet och en stationsbyggnad som
ska fungera som ett landmärke är också centralt i planprogrammet.

Övriga vägledande dokument
Mobilitetsprogram
Programmet 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 t ill fots, med cykel och
kollektivtrafik. För att uppnå stadens mål fastslås bland annat:

Staden ska föra dialog med exploatörer för att uppmuntra till att
mobil itetsåtgärder som bidrar t ill hållbart resande genomförs.

Staden ska verka för tillgång till bil i stället 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.

Tr afikfördelning på en vardag år 2016 och målbi ld år 2030.

Prioritering av färdmedel
Staden har en tydlig prioriteringsordning där gångtrafik pr ioriteras framför de andra
färdmedlen följ t av cykel och kollektivtrafik. Därefter ska behov för gods- och nyttotrafik
samt taxi t illgodoses. Hänsyn tas i sista hand till personbilstrafik och parkerade
motorfordon.
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Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark
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 pr ioriterade.

Gällande detaljplaner
Området ligger i centrala Sundbyberg och södra Duvbo som redan har detaljplanelagd
bebyggelse sedan lång tid t i llbaka. Planområdet omfattar i princip enbart järnvägsspår,
allmän platsmark (t ill exempel gata och torg), men även kontorshus som i den östra
delen av detaljplanen samt parkeringshus.

Kar tbilden visar gällande detaljplaner i när heten av planomr ådet.

Detaljplan C333; denna detaljplan l igger 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 planter ing, område för industr iändamål 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 handels-ändamål, 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.

Detaljplan C277; delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen vann
laga kraft 1993. Prickmark vilken är t illgänglig för allmän gångtrafik.

Detaljplan C166; delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen vann
laga kraft 1965-07-09. Allmän plats: gata.
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Detaljplan C357; delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Detaljplanen vann
laga kraft 2007-07-12. Allmän plats; gata och rättighet t ill gångbro som berörs.

Detaljplan C334; delar av denna detal jplan 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 detal jplan 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 pr ickmark 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
Stadens 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 1870-talet.
Järnvägen lockade till sig en etablering av en stor mängd industrier t ill området, vilket i
sin tur gav en kraftig befolkningsökning.

Bostadsetableringen var först i form av en villabebyggelse som sedan på kort t id ersattes
av en tät kvartersstad med flerbostadshus vid sidan av industribebyggelsen. Industrin
var framför allt 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
spår. Sundbybergs stad har växt i sin befolkning framför allt sedan 2000-talets början
och det medför ett ökat behov av ytterligare grönytor.

Markförhållanden
Ett flertal geotekniska, bergstekniska, miljötekniska och geohydrologiska
undersökningar har utförts längs planerad järnvägstunnelsträckning. Resultatet av
undersökningarna beskrivs nedan. Inför byggskedet kommer fler detaljerade
undersökningar behövas.

Geotekniska förhållanden
Området utmed sträckan består av jordfyllda dalgångar mellan bergs-områden. Den
generella jordlagerföljden längs sträckan är fyllningsmaterial överst och därefter lera,
morän och längst ner berg. Jordlagrens mäktighet ner t ill bergytan varierar. Större



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
Manne Berndtsson/John Reinbrand

2022-06-10 17 (96)
DNR KS-0243/2018

sammanhängande lerområden finns mellan gränsen mot Solna och gränsen mot
Stockholm (söder om Duvmossen). Området längs Bällstaån är ett utpekat r iskområde
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 t ill stor del homogent och relativt tätt men
det förekommer även grundvattenförande sprickzoner. Under Mälarbanan i
Sundbybergs berggrund löper bland annat tunnelbanans Blåa linje.

Detaljplaneområdet är plant och bedöms vara stabilt med rådande belastningssituation.
Ingen stabilitetsberäkning har därför utförts för nuvarande situation då det inte
bedömts vara nödvändigt.

Mindre sättningar pågår längs med Järnvägsgatan i planområdets östra del samt vid
Sundbybergs torg. I nom övriga planområdet längs med befintligt spår pågår sättningar
inom delar av området med lermäktighet större än ca 8 m. Vid mindre lermäktighet än
ca 8 m bedöms all sättning till följd av tidigare utlagd fyllning vara utvecklad. Att
aktuellt område är utfyllt bedöms vara den huvudsakliga orsaken till att sättning pågår.

Hydrologiska förhållanden

Grundvatten
Inom planområdet och längs med Mälarbanans sträckning finns ett antal identifierade
grundvattenmagasin. Inget av dessa utgör någon grundvatten-förekomsteller
dricksvattentäkt.

Grundvattennivåerna var ierar inom området och under året. Längs med järnvägen finns
flera grundvattenrör placerade, främst i undre magasin. Några rör finns även i övre
magasin i fyllning och några rör finns satta i berg.

Gr undvattenr ör längs med jär nvägen. Röda cirklar är två gamla gr undvattenrör , G47 och G48.
Omr åde markerat med gul l inje är fastighet Kabeln 6. Lila linje är Tr afikver kets längdmätning.

Grundvattennivåerna var ierar inom området. Längs nordvästra delen av järnvägen ses
generellt lägre uppmätta grundvattennivåer jämfört med i t ill exempel stationsområdet i
sydost. Maxnivån (redovisad i RH2000) för grundvattenytan i Järnvägspromenadens
nordvästra del var ierar kraftigt mellan de olika grundvattenrören, den högsta uppmätta
nivån är +3,49 m (cirka 1 meter under marknivån).

I Järnvägspromenadens sydvästra del är den högsta uppmätta grundvattennivån +2,38
m (drygt 1 meter under marknivån). Österut, mitt på Järnvägspromenaden vid
fastigheten Kabeln 6 är högsta uppmätta nivå +4,38 m (knappt 3 m under befintliga
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marknivåer). Längst österut vid Stationsbyggnaden är högsta uppmätta grundvattenyta
+7,29 m (drygt 3 meter under befintlig marknivå).

Enligt den hydrogeologiska utredningen finns en risk att grundvattenbortledning
orsakar sättningar i området.

Kulturmiljö och fornlämningar
Denna del av centrala Sundbyberg kan karaktäriseras av bebyggelse i relativ måttlig
skala med omkring 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 och 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 storskal ig med
byggnadskroppar som utgör hela kvarter. I dessa delar skedde de största förändr ingarna
under 1960-talet och under 2010-talet ökade byggnadshöjden.

Inom industristaden på den södra sidan av järnvägen är skalan mer blandad men
karaktär iseras 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.

Stadskärnans mittpunkt, Sundbybergs torg, med öppna ytor för evenemang och samling,
har ida g t ap pat sin urs prun gliga rol l so m st ad smäs si gt ”st o rt o rg”. D en jä rnvägspark 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.
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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 offent liga funktioner lyft Sundbybergs
torg som viktig målpunkt i staden.

Inga identifierade och registrerade befintliga fornlämningar finns i planområdet. En
registrerad milstolpe från 1800-talet 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.

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 l indar 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 övr igt stenlagd torgyta.

Vattenområde
Något vattenområde ingår inte i detaljplanen. Mälaren-Ulvsundasjön berörs som
recipient av dagvatten från planområdet.
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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 cirka 90 meter
från Bällstaviken (Mälaren/ Ulvsundasjön). 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,
2 miljöbalken, då området som avses:

redan tagits i anspråk på sådant sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.

genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploater ing är väl avskilt från området närmast strandlinjen.

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 farl igt gods, buller, magnetism, urspårningsrisk och övergångar vid
Esplanaden (vilket innebär påkörningsrisk).

Befintlig bebyggelse
Planområdet är beläget 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 fast igheterna 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, t rots sin låga höjd, som
storskaligt på grund av sin repetitiva tegelfasad och skärmtak som löper runt hela
byggnaden. Bottenvåningens entréplan är i stort sett slutet mot gatan, med undantag i
den sydvästra delen. Dagens inlastningsfunktioner och de uppstickande
brandgasluckorna vid gatan bidrar ytterl igare till en känsla av baksida mot
omkringliggande gator.

Snedbild över Sundbyber gs tor g och stationsomr ådet sett från sydväst
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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. Det är endast Löfströms Allé och Esplanaden som korsar
Järnvägsgatan, i planområdet. Utöver plankorsningarna finns det en gångtunnel vid
Stations-gatan och en vid Lysgränd som ger fler möjl igheter t ill att korsa järnvägen
mellan söder och norr.

Gångtrafik
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.

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 cirka
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
fotgängare gå ner i tunnlar eller upp på broar kan innebära svår igheter för bland annat
personer med funktionsnedsättningar, tunnlarna upplevs också som otrygga.

Övergr ipande gångnät i dagens centrala Sundbyberg.

Den enda gångpassagen över järnvägen i plan finns på Esplanaden och ligger alldeles
bredvid en gångtunnel. Den gångpassagen uppfyl ler 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 trångt, otrevligt och otryggt, framför
allt under rusningstid.
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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). Barr iäreffekten är som
stört mellan Löfströms allébro och den närmaste plankorsningen längs Esplanaden
(cirka 550 meter österut) och tvingar fram omvägar för gångtrafikanter i närområdet.

Behov av för bättr ade kopplingar för gångtrafik genom planomr ådet.

Cykeltrafik
Cykeltrafiken i och genom Sundbyberg ökar enligt de årliga cykel-trafikmätningarna och
i centrala Sundbyberg finns brister i den befintliga cykelinfrastrukturen, vilket ger ett
behov att åtgärda dessa för att få ett 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. Det visar befintlig topografi, lokalisering av målpunkter och
etablerade cykelförbindelser på.

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 t ill att cyklisterna måste färdas i blandtrafik. 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 gäl lande cykelbanebredd, vilket leder
till att infrastrukturen har mindre kapacitet än vad som behövs.

Dagens järnväg i markplan utgör en barr iär för cykl ister då de är hänvisade till ett fåtal
passager över/ under järnvägen. Den enda möjlighet att korsa järnvägen i plan är i
plankorsningen på Esplanaden. En dubbelr iktad cykelbana finns även på Löfströms
allébro och tre gångtunnlar under järnvägen har ramper som kan nyttjas av cyklister.
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Cykelstr åk och stadens huvudnät för cykel; Siffr orna visar cykelräkning från 2017.

Utveckling av cykelnät i centr ala Sundbyber g.
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Kollektivtrafik
Trafikförvaltningen, Region Stockholm, ansvarar för Storstockholms kollektivtrafik. En
stor satsning på ny spårbunden infrastruktur i Stockholm är inledd med utbyggd
tunnelbana och Tvärbana.

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 l inje Sickla– Solna station

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

Den spårbundna trafiken ansluter radiell t, 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 (2018).

Dagens kollektivtrafik i centrala Sundbyber g.

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 var je riktning på Järnvägsgatan, motsvarar sammanlagt 3,4 enkla
hållplatser per r iktning.

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
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Solna (under Tvärbanebron) och vändmöjligheten ligger i Solna precis öster om
Järnvägsgatan.

Bussterminal i centrala Sundbyber g, med in och utgående tr afikr örelse.

Antalet kollektivtrafikresenärer i centrala Sundbyberg förväntas öka, vilket påverkar
samtliga kollektivtrafikfärdmedel med tätare turtäthet och befintlig gatuutformning
skapar kollektivtrafikinfrastrukturproblem. Problemen är t ill 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 uppställnings-platserna som finns på
Järnvägsgatan i Solna. Gångtunneln som förbinder hål lplatserna på ömse sidor av
järnvägen innebär långa byten mellan busslinjer. Särskilt svårt och tidskrävande är det
för rörelsehindrade personer. Signalpr ioritering för Tvärbanan försämrar
framkomligheten för bussl injer.

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 att den är trång och har
många vinklar och hörn som behöver passeras för att nå marknivån.

Nyttotrafik, färdtjänst och taxi
Exempel på nyttotrafik är räddningstjänst, färdtjänst, taxi, gods- och leverans-
transporter samt avfallsfordon. Nyttotrafiken måste allt id 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 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 angöringsplatser som finns
närmast stationsområdet ligger förhållandevis långt ifrån kollektivtrafikknutpunkten
vilket är problematiskt, eftersom taxibilar i stället parkerar på felaktiga platser vid
bytespunkten.
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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 kopplade 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.

Befintligt vägnät och biltr afikmätningar , motor fordonstrafikflöde per var dagsdygn, hösten
2016
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Hamngatan har klassificerats som lokalgata enligt Mobilitetsprogrammet men har idag
en funktion som huvudgata på grund av höga trafikflöden. Stadens topografi , få (tre)
bilpassager över järnvägen samt enkelriktning på Järnvägsgatan och Sturegatan innebär
långa bilrestider i stadens centrum. Omvägarna leder t ill att det finns fler bilar i nätet
samtidigt. Även kvartersstrukturen mellan Järnvägsgatan och Bällstaviken, väster om
Esplanaden är ojämn och ej t illräckligt 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; i garage eller på kvartersmark. Många som bor i området parkerar i närområdet
med så kallade boendeparkeringstillstånd. 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 parkeringsplatser kvar inom
planområdet, vilket 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 parker ingar.

Cykelparkering i planområdet är framför allt koncentrerad till stationsområdet; på
Lysgränd nära korsningen t ill Järnvägsgatan, under tak vid Sundbybergs torg och längs
med trädallén vid Landsvägen.

Service och arbetsplatser
Offentlig och kommersiell service
Då planområdet är beläget i centrala Sundbyberg är den befintliga kommersiella och
offentliga servicen redan väletablerad inom och i anslutning till planområdet. Den
kommersiella servicen finns framför allt längs med hela detaljplanens sträcka på norra
sidan av befintliga Järnvägsgatan och runt Sundbybergs torg. Den västra delen av
planområdet, har i dagsläget inte samma förutsättningar som övriga Järnvägsgatan.

Arbetsplatser
I dagsläget finns det arbetsplatser i centrala Sundbyberg både i form av en stor mängd
butikslokaler i närområdet såväl som enstaka kontorshus. Ett större kontors-kluster
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.

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 nord-västlig -
sydostlig riktning är det ett område som i denna riktning är fr i från övrig bebyggelse.
Från fasad i norr t ill fasad i söder varierar avståndet mellan 40 - 125 meter. Detta
innebär att ett stort område är oskyddat för vind.

Buller
Planområdet och dess närhet är i dagsläget berörda av buller från både tågtrafik och
vägtrafik. Både bostäder och verksamheter är sedan lång tid t illbaka etablerade precis
intill eller i närområdet till aktuell sträcka och nya till kommer successivt.
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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.

I dagsläget finns bullerskyddskärmar som hanterar det buller som alstras av
Mälarbanans trafik utmed den del av sträckan som vetter mot Annedal, Stockholm.

Enligt beräkningar som gjorts av Trafikverket för befintlig anläggning sett t ill
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. Totalt överskr ids riktvärdet inomhus i 196
byggnader varav åtta är skolor/ förskolor och resterande bostäder, major iteten
flerfamiljshus. Inom Duvmossen, Marabouparken samt på Ekbacken överskrids idag
Trafikverkets riktvärde om 45–55 dB(A) ekvivalent ljudnivå (parker och rekreationsytor
i tätorter).

Ekvivalent ljudnivå befintlig anläggning, Ur klipp från Tr afikver kets Jär nvägsplan

För vägtrafiken inom Sundbybergs centrum finns en bullerkartläggning från maj 2011
som visar att ekvivalenta ljudnivåer på 65–70 dBA har uppmätts på Landsvägen och
Järnvägsgatan, se nedan. Detta innebär att även de r iktvärden som finns gällande buller
från vägtrafik delvis överskrids inom planområdet och vid närbelägna bostäder.
Åtgärder som reducering av hastighet med mera behöver tillkomma.
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Ekvivalenta ljudnivåer på 65-70 dBA har uppmätts på Landsvägen och Jär nvägsgatan som
ligger inom detaljplaneområdet.

Vibrationer och stomljud
Vibrationer uppstår av tågtrafiken genom planområdet. I järnvägsplanen utförda
mätningar av vibrationer och inhämtad information kr ing geologin och byggnaders
grundläggning, förutsätts riktvärdet (1,4 mm/ sek) idag klaras risken för att boende
utmed sträckan idag är störda av komfortvibrationer bedöms vara låg. Trafikverket har
även gjort mätningar av nuvarande stomljudsnivåer. 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. Baserat på
resultatet bedömer Trafikverket det därför sammantaget rimligt att anta att merparten
av de boende utmed sträckan idag inte är störda av stomljud från Mälarbanan.

Strålning och magnetism
Runt Mälarbanans kontaktledningar uppstår elektromagnetiska fält. Magnetfältet från
en kontaktledning är svagt när det inte är något tåg i närheten, men ökar när ett tåg
passerar. Magnetfält är som starkast närmast källan och avtar sedan snabbt med ökat
avstånd. Magnetfälten intill en järnväg varierar främst beroende på avståndet till
kontaktledning och räls. Styrkan på de fält som alstras av Mälarbanan är långt under
gräns en 3 00 µ T. I d agsl äg et berörs d ärfö r in ga av de so m bo r , ar bet ar el l er vist as i
området kr ing Mälarbanan av akut exponering av magnetfält.

För att kartlägga magnetfälten utmed befintl ig järnvägsanläggning har Trafikverket gjort
mätning inomhus i en byggnad på kvarteret Kabeln 6 (Löfströms Allé 6a). Utifrån
genomförd mätning överskrids idag årsmedelvärdet o m 0,4 µT inom et t avst ånd av up p
till sju meter från yttersta spårmitt på sträckan mellan Frösundaleden och Löfströms
allé. Även om Mälarbanan genom Centrala Sundbyberg på vissa ställen löper nära
bebyggelsen ligger inga verksamhetsbyggnader eller bostäder inom detta avstånd.

Utmed övriga delar av sträckan beräknas det avstånd från yttersta spårmitt inom vilket
0,4 µ T ö vers kr id s vara bet y d l igt s t ö rre, c irka 20 meter . F ö r ver ksa m het sby ggnad er na i
Duvbo t an geras 0,4 µ T vid f as ad .

Farligt gods och risker från verksamheter
Mälarbanan som går igenom detaljplaneområdet trafikeras av både person- och
godstrafik. En del av godstrafiken utgörs av far ligt godstransporter. Om en olycka
inträffar med ett tåg på järnvägen kan omgivningen påverkas. Urspårningar kan ge
upphov till påkörning (i närheten av järnvägen) och, om vagnarna innehåller farligt
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gods, påverkan på eller utsläpp av det farliga gods som transporteras. Olyckor vid
transport av farl igt gods kan ge upphov till konsekvenser som brand, explosion och
utsläpp av gift iga och/ eller frätande eller på annat sätt skadliga ämnen om åverkan sker
på godset.

Enligt den riskutredning som gjorts av Trafikverket inom järnvägsplanen är
individrisknivån idag oacceptabel inom ett avstånd om cirka 25 meter från yttre
spårmitt längs hela sträckan.

Orsaken till detta är framför allt urspårningsrisk, men även olyckor med farligt gods
bidrar t ill den oacceptabla r isknivån. I området mellan 25–30 meter från spårmitt är
individrisken inom ALARP-området, det vill säga individrisken förhöjd.

ALARP – principen;
ALARP (As Low As is Reasonably Practicable)

O mråd et mell a n fö rsu mba r o c h ma x i ma l t t o l era bel r i sk d ä r r i sk ni v å n s ka v a ra ”så l å g
so m r iml i g t mö jli g t” fö r a tt a ns es a c c epta bel. Ino m o mråd et sk a eko no mi sk t
försvarbara skyddsåtgärder genomföras, det vill säga sådana åtgärder som står i
propor tion ti ll r isksänkningen.

Många av de verksamhetsbyggnader och bostadshus som idag finns utmed sträckan är
belägna inom såväl 30 som 25 meter från spårmitt. Ett fyrt iotal flerbostadshus ligger
idag delvis inom det område där individr isken är oacceptabel, framför allt 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 tillfäl ligt. För
spårsträckningen genom Sundbybergs stad är personantalet högre och avståndet mellan
spår och omkr ingl iggande byggnader korta och samhällsrisk-nivån når oacceptabla
nivåer.

Översvämning och skyfall
Häftiga regn är en orsak till översvämningar, liksom nivåförändringar i hav, sjöar och
vattendrag. Tyréns har på uppdrag av Sundbybergs stad och Sundbyberg Avfall och
Vatten (SAVAB) utfört skyfallsberäkningar för ett större område som bland annat
omfattar planområdet. Syftet med skyfallsberäkningarna är att översiktligt identifiera
och beskriva översvämningsrisken och känsliga platser inom området och föreslå
åtgärder för skyfallshantering. Skyfallsberäkningar har utförts för 100-årsregn, där
regnet klimatanpassats med klimatfaktorn 1,25. Beräkningar har utförts för både
nuvarande situation och framtida situation med utbyggt planområde.

Beräkningarna visar att det i befintlig si tuation blir stora ansamlingar av vatten utanför
planområdets västra del (inringat i gult i figur nedan). Detta område är instängt och
vattnet kan inte ta sig ytligt t ill Bällstaån. Resultatet visar på vattendjup på 0,5–1,0 m på
uppströmssidan av järnvägen på Järnvägsgatan. Detta gör att räddningstjänsten vid
skyfall inte kan komma fram till centrala Sundbyberg från den västra sidan. Vid norra
sidan av järnvägsbanken kan det samlas upp till 1 meter vatten vid vissa punkter.
Fastigheten Lönnen 13 mellan Järnvägsgatan och Järnvägen skulle drabbas av
översvämningar vid skyfall, vattendjupet skulle nå 28 cm vid byggnaden.

Vid den östra delen av utredningsområdet finns det en höjdrygg på järnvägen vid
Sundbyberg station på +11,09. Marken öster om denna punkt, det vill säga områdena vid
Solna Business Park ligger lägre. När lågpunkterna i Solna fylls sker en sekundär
avrinning mot väst t ill Sundbyberg på järnvägen. Vid fastighet Kabeln 6 finns lokala
lågpunkter i terrängen där vattenansamlingar med maximala vattendjup på upp mot 1 m
skapas.

Dessa vattendjup skapas intill befintliga byggnader och på lokalgator vilket kan medföra
både skador på byggnaderna och påverka framkomligheten till de befintliga
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byggnaderna. Längs med den befintliga järnvägen skapas också områden med
vattensamlingar.

Vattendjupen längs järnvägen är generellt mellan 0,2–0,3 m och varar i ca 30–60
minuter. Vattendjupen på järnvägen får därmed påverkan på tågtrafiken.

Maximala djup i befintlig situation.

Erosion, ras och skred
I västra delen av planområdet, i närheten av Bällstaån, föreligger risk för skred. Det har
tidigare förekommit skred utmed Bällstaån i anslutning till Mälarbanans nuvarande
sträckning vid Duvbo. Utförda beräkningar visar att området utefter Bällstaån är mycket
känsligt för belastningsökningar, exempelvis i form av uppfyllnader.

Som nämnts tidigare pågår mindre sättningar bland annat längs med Järnvägsgatan i
planområdets östra del samt vid Sundbybergs torg. Inom övriga planområdet längs med
befintligt spår pågår sättningar inom delar av området med lermäktighet större än cirka
8 m. Att aktuellt område är utfyllt bedöms vara den huvudsakliga orsaken till att
sättning pågår.

Luftföroreningar
I nuläget går järnvägen på markspår genom Sundbybergs stad. Slitage mellan hjul och
spår vid exempelvis bromsningar ger upphov till små partiklar. Längs järnvägsspår i
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markläge sedimenterar partiklarna i närområdet varför påverkan på luftkvaliteten intill
en järnvägsanläggning generellt är liten.

För vägtrafik finns beräkningar för 2020, gjorda av SLB-analys. Dessa visar att
dygnsmedelhalterna av partiklar, PM10, ligger i intervallet 25-35 µg/ m3 l ängs me d
Järnvägsgatan. Även längs med Landsvägen ligger halterna inom detta spann. Detta kan
jämföras med m il jök val it et sno rmen (MK N ) so m ä r 50 µg/ m3 . Ino m pl a nområd et i
övrigt l igger PM10-halterna på 20–25 µ g/ m3, MK N fö r P M1 0 ö vers krid s d är med i nt e
inom och i anslutning till planområdet. Dygnsmedelhalterna av NO2 har beräknats t ill
36-48µ g/ m3 l än gs Jär nväg sgatan. På en kortare sträcka samt längs Landsvägen
beräknades halterna ligga på 48–60 µ g/ m3 . I ö v riga pl ano mråd et är hal t e rna l ägr e,
mellan 24–36 µ g/ m3 . I no m pl ano mråd et b ed ö ms d är med MK N kl ara s . Lä ngs me d
Järnvägsgatan och Landsvägen kan halterna ligga st rax under MKN.

Föroreningar i mark och grundvatten
Sundbyberg är en gammal industriort där det förekommit verksamheter med utsläpp av
föroreningar till mark och vatten.

Inom ramen för Trafikverkets arbete med järnvägsplanen har en markundersökning
gjorts som visar att det finns förhöjda halter av både metaller och organiska föreningar i
jord- och eller grundvattnet på flera ställen utmed sträckan. För aktuell detaljplan
handlar det framför allt om industriområdet söder och norr om spåren i Duvbo där det
uppträder höga halter av metaller och PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) i marken
samt förhöjda halter av metaller, PAH och andra organiska föroreningar i grundvattnet.
Föroreningarna har sitt ursprung i tidigare verksamheter. Halterna i mark överskr ider
MKM (nivå för mindre känslig markanvändning). Påträffade föroreningar utgörs av
PAH och metaller i form av kobolt, koppar, arsenik och kadmium.

I området kring spåren i Duvbo har en miljöteknisk markundersökning även genomförts
inom ramen för planarbetet för planarbetet gällandes Detaljplan Västra. Även denna
visar på halter av metaller och organiska ämnen över KM och MKM. Inom delområden i
planområdets västra delar påträffades klorerade lösningsmedel i grundvatten och
porgas, dock i låga halter (under rapporteringsgräns samt med god marginal under RfC,
vilket är en referenskoncentration för inandningsluft).

Längre österut, vid fastigheten Kabeln 6, finns områden tillhörande Sieverts gamla
kabelfabrik, dessa används idag för kontor och parkeringsyta. Här har undersökning
påvisat ställvisa halter av metaller, petroleumkolväten och PCB (Polyklorerade alifater)
har också påträffats i grundvatten, men i låga halter. Halter av klorerade alifater i porgas
underskr ider laboratoriets rapporteringsgräns.

Inom ramen för detaljplanen har en miljöteknisk markundersökning genomförts inom
delar av de områden och kvarter som ingår i planområdet. Provtagning har skett i
området längst västerut, i kvarteret Ekdungen. Här har mark tidigare även åtgärdats
avseende föroreningsindikation vid markarbete i samband med nybyggnation.

Själva spårområdet har inte provtagits på grund av att det inte var it möjligt i och med att
spåren används. Planområdets östra delar kring Sundbybergs station har heller inte
undersökts, dels beroende på att marken inte varit tillgänglig, dels på grund av att vissa
områden inte kommer att beröras av markarbeten och enbart påbyggnationer av
befintliga byggnader kommer att ske. I dessa östra delar finns dock identifierade objekt
med risk för föroreningar.

På Sundbybergs torgs södra del finns sedan tidigare ett identi fierat, men inte inventerat
objekt motsvarande drivmedelshantering. Strax söder om objektet på andra sidan
Landsvägen i fastigheten i fastigheten Bageriet 18 har det legat en grafisk verksamhet
och troligtvis även en kemtvätt. 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 metaller och
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PAH. På Magasinet 1 och Godset 4 finns tre identifierade objekt (verkstad eller
ytbehandling).

Teknisk försörjning
Sundbybergs stad och Trafikverket har gemensamt sett över placer ing och börjat utreda
ledningstråkens befintliga och kommande placering. I det ta utredningsarbete ingår 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
Planområdet t illhör idag främst Mälaren-Ulvsundasjöns avrinningsområde men den
västra delen tillhör Bällstaåns avrinningsområde (berörs dock inte som recipient för
dagvatten från planområdet). Inom planområdet finns i dagsläget både kombinerade
och separerade avloppssystem. Dagvatten från de västra delarna avleds till separerade
dagvattenledningsnät med utlopp i Mälaren-Ulvsundasjön. Den nordöstra delen avleds
idag via ett kombinerat nät t ill en stor spillvattentunnel som avleder vattnet t ill Bromma
avlopps-reningsverk innan utlopp i ytvattenrecipienten Strömmen.

I figur nedan redovisas avr inningsområden inom det så kallade utredningsområdet för
dagvatten. Utredningsområdet utgörs av det område som omfattas av en fördjupad
dagvattenutredning som tagits fram av Sweco. I figuren redovisas också befintliga
dagvattenutlopp. I nom utredningsområdet finns tre allmänna utloppspunkter för
dagvatten i recipienten Mälaren-Ulvsundasjön, markerade i orange färg. Det finns även
ett utlopp för dagvatten som geografiskt t illhör Bällstaån inom utredningsområdet,
vilket är det allmänna ledningsnätets utlopp beläget längst norr ut i figuren. Utöver de
allmänna utloppen så finns det ett flertal privata dagvattenutlopp vilka markerats med
grön färg.

Befintliga och tekniska avr inningsområden til l Mälar en-Ulvsundasjön och Str ömmen, inklusive
befintliga och dagvattenutlopp i Mälar en-Ulvsundasjön.
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Planförslag

Inledning
Planförslaget innebär en stor förändring av staden och stadskärnan. För stadens
invånare kommer den mest påfallande konsekvensen och förbättringen bli att den
barriäreffekt som järnvägen har inneburit (sedan 1870-talet och som kraftigt förstärktes
under 1960-talet) i princip helt förvinner. Viktiga utgångspunkter i planförslaget är den
hållbara staden och att förbättra för befolkningen genom att tillskapa fler grönytor, fler
och genare passager samt en bättre knutpunkt för resenärer. Vidare är en målsättning
att tillskapa fler platsbildningar i den offentliga miljön och ett större Sundbybergs torg
samt att förbättra Sundbybergs utbud av service och arbetsplatser.

Järnvägen
Planområdet omfattar en del av Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan. Det är en del
av järnvägens delområde Huvudsta-Duvbo som ska leda till att Mälarbanan får en
utökad kapacitet. Utbyggnaden innebär att dagens två spår i markläge byggs ut till fyra
spår vilka till stor del kommer gå i tunnel. I Södra Duvbo ansluts spåren till planerad
utbyggnad av Mälarbanan på sträckan Duvbo-Spånga. Till största del sker utbyggnaden
av järnvägen inom befintligt järnvägsområde.

Tekniska lösningar i Sundbyber g för utbyggnaden av Mälarbanan. I llustr ation: Tr afikver ket.

Placer ingen av anläggningen i för hållande til l kr ingliggande marknivå. I llustr ation:
Tr afikverket.

Utmed sträckan förses järnvägs-anläggningen med flera olika tekniska lösningar. Totalt
förekommer tre tekniska lösningar i Sundbyberg, markspår, intunnling och
överdäckning.
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Sundbybergstunneln består av både en överdäckning och en intunnling. Att förlägga
järnvägen i överdäckning och intunnl ing skapar möjligheter för exploatering i
järnvägens närhet. Detta hanteras av kommunen i flera olika detaljplaner.

Sundbybergstunneln och markspår i Duvbo
Från tvärbanans bro (i Solna) och fram till Duvbo förläggs järnvägen i en överdäckning
som avslutas med en intunnling. Vid Löfströms allé övergår överdäckningen till en
intunnling som stiger t ill 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).

Pr incipiell möjlig utfor mning av Sundbybergstunneln. I llustr ation: Trafikverket.

Byggandet av järnvägen kommer att delvis innebära bergschakt på vissa delar av
sträckan och även behöva pålgrundläggas på vissa delsträckor, vilket Trafikverket under
det pågående arbetet med att ta fram underlag kommer att hantera i samverkan med
Sundbyberg stad. På några platser där bergsförstärkningen sker behöver denna vara
kvar permanent för att säkra framtida stabilitet.

En stationsbyggnad för Sundbyberg station placeras väster om den östra
tunnelmynningen. Stationsplattformarna kommer ligga i Sundbyberg och Solna, och en
till uppgång planeras i höjd med Englundavägen inom Solna stad.

Ett teknikhus för järnvägsanläggningen placeras norr om spåren vid slutet av
Starrbäcksgatan som kan byggas över med annan byggnad som regleras i detaljplan
Västra.

I den västra delen av planområdet rivs enstaka industribyggnader (exempelvis
Alléservice-byggnaden) för att möjliggöra byggnationen av järnvägsanläggningen.
Löfströms al lébro över järnvägen rivs och den nya vägbanan utformas sedan som gata på
marknivå. I Solna rivs Ekensbergsvägens bro och ersätts med en väg på
Sundbybergstunnels tak (det hanteras i Solna i deras arbete med detaljplanen för
järnvägen). Nuvarande passager för gång- och cykeltrafik under järnvägen tas bort och
ersätts av lösningar i markplan i och med överdäckningen av järnvägen. Tunneln
kommer att förses med skyddsräler och stomljudsisolering. I skyddszonen längs med
tunnelträckningen kommer samhällsviktiga ledningar att placeras då utrymmet är
begränsat och även ovanför tunneln kommer ledningar ligga ovan tunneltaket och även
korsa tunneln vid flera platser för att stadens behov av ledningsdragningar frö
samhällsviktiga funktioner ska fungera. Endast västra tunnelmynningen ligger i
Sundbyberg och där gäller att där taket för intunnling inte ligger i nivå med
kringliggande mark, och att stängsel anläggs där för att hindra obehöriga att beträda
spåren.

För markspåren gäller att de nuvarande markspåren breddas från en punkt i höjd med
korsningen mellan Järnvägsgatan och Kanalstigen och drygt 200 meter västerut, för att
ge plats för ytterl igare två spår (fullt utbyggd blir det fyra totalt). I detta läge går spåren
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framför allt inom Stockholms stad, men det utökade spårområdet ligger delvis inom
Sundbybergs stad och omfattas av denna detaljplan. Teknikbyggnader, en serviceväg och
en uppställningsplats för räddningstjänsten anläggs norr om spåren i denna del av det
utökade järnvägsområdet. 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.

Säkerhetskoncept
Hög säkerhet i Mälarbanan nås genom att beaktande av säkerhet finns med i alla
skeden: under planering, projektering, byggande, inför driftstart samt vid dr ift 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 at t
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 övr iga berörda ska kunna förflytta sig själva till en säker plats eller t ill 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. En utrymningsplats och insatsyta är också belägen vid den
västra tunnelmynningen på fastigheten Ekdungen 1.

Allmänna platser
Nästan hela planområdet ovan mark kommer att utgöras av allmän plats i form av gata,
park och torg. Sundbybergs torg kommer utökas, nya torg, platser och gator kommer
tillkomma, och den västra delen kommer bli en långsträckt park som här benämns
Järnvägspromenaden. Här beskrivs utgångspunkter för hur allmän platsmark inom
detaljplaneområdet ska gestaltas. Ett gestaltningsprogram för den allmänna
platsmarken redovisar denna yta mer i detalj.

Gestaltningen styrs av fysiska förutsättningar, viktiga funktioner och behov samt av
eftersträvade värden. Ytorna är begränsade till sin storlek och behovet att få plats med
både grönyta och dagvattenhantering är inarbetat i planförslaget. Utifrån en med
Trafikverket överenskommen täckningsplan ger det förutsättningar var planteringar och
dagvattenanläggningar kan genomföras. Trädens storlek avgörs av vilken grad av
jordtäckning som finns tillgänglig mellan markyta och tunneltak för att inte rotsystemen
ska vara för stora och då påverka tunneltaket. Likaså är det ytor som kan komma att tas
bort under t iden som Trafikverket eller ledningsägare behöver genomföra underhål l.
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Plats för både grönyta, dagvattenhanter ing, cykelparker ing och plats för uteser ver ing och
sittmöjligheter och vid kr aftiga regn en mindre vattenspegel av kvar stående vatten i den nya
miljön.

Fysiska förutsättningar och funktionsbehov

Detaljplaneområdet har speciella förutsättningar som påverkar utformningen:

Till stora delar vilar marken på det bjälklag som järnvägstunnelns tak bildar.

Stadsrummet är långt, 1 400 meter, och förhållandevis smalt, 34 meter, men
vidgar sig vid de centrala torgen.

Det avgränsas av den befintliga bebyggelsen som gränsar mot spåren idag och
även ny bebyggelse som kommer att t illkomma längs med den kommande
tunnelns gränser.

Den offentliga miljön kommer att vara viktig för många människor som kommer
att vilja röra sig och vistas här.

Det centrala läget i Sundbyberg gör att projektet i grunden kommer att påverka bilden
av Sundbyberg som stad. Det är många olika funktioner som stadsrummet ska fylla,
både ovan och under mark; en del är uppenbara medan andra inte kommer att vara
synliga för en besökare:

Ytor för att röra sig på olika sätt, med buss, bil, cykel och som gående.

Ytor för angör ing av olika slag, t ill exempel för avfallshantering.

Infrastrukturen för olika ledningsstråk behöver utrymme.

Dagvattenlösningar behöver rymmas i stadsrummet på olika sätt.

Ytor som är attraktiva att vistas på, som innehåller värden som bidrar till en god
stadsmiljö och som man som Sundbybergsbo känner stolthet över och kan
identifiera sig med.

Eftersträvade värden
Den sistnämnda punkten ovan har i planprogrammet för Sundbybergs Nya Stadskärna
beskrivits genom fyra målsättningar:

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.
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Järnvägsspåren har vari t haft en stark barr iäreffekt och delat upp staden. Genom att den
nu förläggs i tunnel möjliggörs nord-sydliga tvärkopplingar på ett helt nytt sätt. Dessa
ska värnas gentemot den övriga trafik som kommer att löpa öst-västligt genom
detaljplaneområdet.

Sträckan från Sundbybergs station till Duvbo eller Annedal är lång och kommer att bestå
av en sekvens med olikartade rum och platser. De kommer att ha olika karaktärer och
funktioner men också en rad gemensamma element som kan uppfattas som typiska för
Sundbyberg. Det kan röra sig om gestaltningselement som murar, smågatstensbelagda
körbanor, ljussättning och andra detaljer. Också konsten, som redan har en stark profil i
staden genom Marabouparken som gränsar t ill detaljplaneområdet, kan bidra till att
stärka en identitet.

Träd och annan växtlighet fyl ler flera viktiga funktioner i staden, t ill exempel för
klimatanpassning och för dagvattenhantering, men betyder också oerhört mycket för att
göra staden trivsam. Det är en viktig ambition att Järnvägspromenaden ska ha en tydlig
grön karaktär. Träd av storvuxna sorter ska kunna planteras ovanpå järnvägstunnlarna,
växtbäddarna ska ge förutsättningar för en god utveckl ing av växtmaterialet och marken
ska kunna bidra till dagvattenhanteringen. Många av de gröna ytorna har sådana dubbla
funktioner att fördröja och även kunna rena dagvattnet. Det faktum att dessa centrala
delar av staden ligger på ett bjälklag kan inte hindra att ett kvalitativt och
mångfunktionellt stadsrum kan utvecklas. En täckningsplan visar möjligheten till
jorddjup mellan planerad marknivå och järnvägstunneln i planområdet. Där det är litet
utrymme för växtbäddar kan upphöjda planteringsytor användas. I vissa delar av
planområdet är det bättre förutsättningar till marktäckning ovan tunneln och i andra är
det betydligt mer begränsat, behovet att förlägga ledningar i området gör att
övertäckningen i sig kan bli i liten mängd som tex vid Esplanaden då denna del har en
stor mängd ledningar som behöver få plats. Befintliga träd ska om möjligt återplanteras
inom området, särskilt de formklippta lindarna på Sundbybergs torg. I
gestaltningsprogrammet går det att läsa vidare om dessa kvalitéer. Där behandlas också
planområdets olika delar mer detaljerat uppdelat på:

Del 1, Stationsområdet

Del 2 - 3, Sundbybergs torg

Del 4 - 8 Järnvägspromenaden.

Flera detaljplaneområden som gränsar till Järnvägspromenaden är under arbete och
redovisas som Influensområden i gestaltningsprogrammet.

Exempel på upphöjda växtbäddar där djupet til l tunneltaket är otillr äckligt.
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Tvärsnitt visar exempel på ett skisschema hur dagvattnet används i gr önytorna.

Plan och pr ofi l som visar täckningen längs sträckan, det vill säga var det finns bättr e och sämr e
förutsättningar att planter a ovanpå tunnellocket. Profilen i bildens nederkant visar samma
stäcka, men i genomskärning. Där har jor ddjupet över dr ivits för att öka läsbarheten. Fär gerna
visar jorddjupet, i en skala där rött är väldigt lite jord och blått är där det största jorddjupet är .



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
Manne Berndtsson/John Reinbrand

2022-06-10 40 (96)
DNR KS-0243/2018

Visionsbild av Järnvägspromenaden vid Signalfabr iken. I llustration: Sweco
Architects.

Visionbild av Järnvägsgatans nor ra sida väster om Stationsgatan. I llustration: Sweco
Architects.
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Visionsbild av Jär nvägspr omenaden väster om Esplanaden. I llustr ation: Sweco Ar chitects.

Visionsbild av Jär nvägspr omenaden vid Star r bäcksgatan. I llustration: Sweco Architects.
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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 och befintliga gator samt ny
och ombyggd bebyggelse. Nya ytor för kollektivtrafik i form av ny stationsbyggnad
(inklusive nedgång till perronger för fjärr-, regional- och pendeltåg) men även i form av
ny placering av busshållplatslägen. Förslaget ger också förbättrade möjligheter för
cykelparkering och bättre miljö för gående. Stationsområdet är utformat för att det ska
vara lätt att ta sig till målpunkter och trivsamt att befinna sig på platsen. Detta skapar
förutsättningar för en befolkad, trygg och säker plats.

I planprogrammet beskr ivs 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 kvarteret Orgeln 7, kvarteret Kronan 1 samt det närliggande
kvarteret Cirkusängen 6 (nuvarande Swedbanks huvudkontor).

Flygvy över stationsomr ådet, sett från väst. I llustr ation Mar ge ar kitekter .

Stationsbyggnad
I den nu föreliggande omdaningen av Sundbybergs centrala delar skapas en mer
stadsmässig karaktär än tidigare i denna östra del av planområdet. Den nya
stationsbyggnaden är belägen vid kommungränsen mot Solna och tvärbanans
spårvägsbro. I planprogrammet har stationsbyggnadens viktiga betydelse för staden lyfts
fram och den ska utformas som ett landmärke med starkt symbolvärde för Sundbyberg
där historia, nutid och framtid samspelar och samverkar.

Stationsbyggnaden ska också bidra med en tydlig orienterbarhet för den som rör sig i
området.

I knutpunkten Sundbyberg är stationsbyggnaden trafiknodens mittpunkt, där
framtidens hållbara resande sker med attraktiva, smidiga, effektiva och säkra byten
mellan flera olika transportslag: gående, kollektiva färdmedel, cykel och bil .

En ny stationsbyggnad föreslås uppföras för att inrymma uppgångar från plattformarna,
service för resenärer och andra som rör sig i området, vänthall samt tekniska utrymmen
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för järnvägsanläggningens drift. Stationsbyggnaden föreslås bli fril iggande, och omges
av två torg i öster och väster samt två levande stadsstråk i norr och söder. Byggnaden
föreslås utformas i en våning, med ett tak som gör den lätt att känna igen på håll och
som erbjuder generös takhöjd både inomhus och längs fasaderna.

För att stationen och dess omgivningar ska upplevas som trygga är det viktigt att
trygghetsaspekten finns med i planering och utförande, där god överblick och
genomtänkta siktlinjer blir viktiga aspekter. I detaljplanen anges inte exakt hur
byggnaden ska se ut eller vad den ska innehålla. Till exempel är många olika
takutformningar möjliga. Framöver planeras ett fördjupat arbete kring gestaltningen av
byggnaden och dess omgivningar, t ill exempel genom en arkitekttävling av något slag.
(Se även rubrik Medborgardeltagande om de offentliga platserna längre fram i denna
handling).

Stationsbyggnadens placering och omgivningar
Det nya stationshuset är en viktig kommunikationsknutpunkt för många och det ska
vara lätt att hitta dit. För en bytespunkt är det viktigt att både skapa orienterbarhet i
stadsrummet och att hjälpa resenären att navigera mellan olika trafikslag, samtidigt som
det handlar om att skapa en mötesplats. Stationshusets placering delar in den östra
avslutningen av överdäckningen i olika stadsrum: östra torget, västra torget samt norra
och södra stråket. Benämningen avser funktionen och är inte att betrakta som namn på
platserna. Dessa ytor kan ses som ett sammanhängande stationstorg, som sammanbinds
av stationsbyggnadens tak samt inre ytor. Platsernas främsta funktion är som nav för
kollektivtrafiken samt som entré till staden. I balans mellan kollektivtrafiknoden och av
kontor, butiker, och restauranglokaler skapas ett levande stadsliv.

Torgytan väster om stationsbyggnaden kommer att vara en plats där många människor
vistas och passerar samtidigt. Torget behöver därför utformas som en öppen plats med
plats för rörelser i olika riktningar. Byggnaden utgör fonden till det nya torget och
promenaden på järnvägstunneln.

Visionsbilden visar exempel på möjligt utförande av stat ionsbyggnad samt omgivande befintlig
och för eslagen ny bebyggelse. Exakt utformning bestäms i et t senare skede. Vy fr ån västr a
tor get mot sydost. I llustr ation fr amtagen av Marge arkitekter och Sweco Architects.
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Visionsbilden visar exempel på möjligt utförande av stat ionsbyggnad samt omgivande befintlig
och för eslagen ny bebyggelse. Exakt utformning bestäms i et t senare skede. Vy fr ån östra torget
mot nor dväst. I llustration fr amtagen av Marge arkitekter och Sweco Ar chitects.

Öster om stationsbyggnaden skapas ett mindre torg med en direkt entré till Sundbyberg
station. Platsen är planerad för snabb angöring för t illresande 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. Även det östra hörnet av kvarteret Sundbyberg 2:78
kan inrymma en lokal med någon typ av uteserver ing. En tydlig och trygg trappa leder
upp från östra torget till Landsvägen.

Stationsbyggnadens utformning och innehåll
Den nya stationsbyggnaden föreslås få en t ill stor del uppglasad fasad för att bidra till
tydlighet vad gäller mobilitetsfunktioner och annat innehåll. Öppenhet och ljus är även
viktigt för tryggheten. De öppna ytorna och den genomsiktl iga fasaden medger en bra
överblickbarhet såväl interiört som genom byggnaden. Lokaler för resenärsservice och
centrumändamål kan inrymmas inom fotavtrycket. Lokalerna bör placeras så att de
tillför värden till de fyra omgivande stadsrummen.

Då tunneltaket ej bör belastas med stora punktlaster så behöver lasterna spridas på flera
pelare. En byggnad med lätt konstruktion, exempelvis i trä, i en våning föreslås. Dessa
förutsättningar vad gäl ler omfattning och konstruktion ger i sin tur ramar för
byggnadens gestaltning.

Ett väl gestaltat tak är viktigt för byggnadens identitet. Taket behöver medverka till att
byggnaden syns på längre håll, samtidigt som det är viktigt att stråken norr och söder
om byggnaden upplevs ljusa och inbjudande. Taket kan gestaltas på ett flertal olika sätt
genom denna princip. Lanterniner eller takfönster kan bidra med att släppa in mer
dagsljus. Takets ovansida kommer vara synlig för många som befinner sig i
omkringliggande byggnader. Det är möjligt att låta hela eller delar av taket vara klätt
med sedum eller motsvarande vegetation.
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I llustrationer som i sektion visar exempel på utformning av stationsbyggnadens tak som är
möjliga inom detaljplanen. Takets utformning och annan detaljer ad utformning av
stationsbyggnaden kommer ar betas vidare med i for tsatt pr ocess. I llustration fr ån Marge
Ar kitekter .

Stationsbyggnaden ska vara välkomnande och bidra ti ll 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 vänthall att slå
sig ner i en lite längre stund. Stationsbyggnaden kan även inrymma service som
förenklar medborgarnas och tillresandes vardagsl iv så som hämtmat och annan
småskalig handel. 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 nedgång till perrongerna från gatunivå. Stationsbyggnaden 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.

Sundbyberg 2:78
Ambitionen är att fastigheterna i området ska bidra till aktivitet, trygghet och trivsel.
Fastigheten Sundbyberg 2:78 är belägen mellan Landsvägen och den föreslagna nya
stationsbyggnaden, och kommer bidra till att rama in och definiera de nya tillkommande
torgbildningar som planeras när spårområdet däckas över.

Fastigheten Sundbyberg 2:78 består av två gestaltade byggnadsvolymer, Landsvägen 50
(L50) och Landsvägen 52 (L52). Planförslaget innehåller en utökad byggrätt inom
Sundbyberg 2:78 som framför allt placeras ovanpå den befintliga byggnaden L50.
Byggnaderna blir väl synliga från både Solna och Sundbyberg och utformas för att
förtydliga den stadsmässiga bebyggelsens början. Byggnaderna kommer bl i en viktig
pusselbit i ett kluster av landmärken kring Centrala Sundbyberg vilket ökar
orienterbarheten för den som rör sig i området.

De befintliga byggnaderna öppnas upp för att erbjuda levande bottenvåningar med ett
rikt utbud av lokaler samt entréer mot både de nya torgen och mot Landsvägen. L52
utökas med en ny tillbyggnad mot västra torget. Bottenvåningarnas nya utformning
skapar möjligheter för ett rikt serviceutbud och ett finmaskigt rörelsemönster i väl
gestaltade offentliga mil jöer. En ny påbyggnad om fem våningsplan placeras på den
östra delen av L50 och består av kontor. Utvecklingen bidrar t ill att skapa fler attraktiva
arbetsplatser i ett kollektivtrafiknära läge vilket kan bidra till stadens mål att minska
behovet av biltrafik i stadskärnan. Förslaget är ett exempel på hur befintliga byggnader
kan utvecklas för att skapa nya värden för både staden och fastighetsägaren.
Byggnaderna utformas för att bidra till en tätare stadskärna med hög arkitektonisk nivå.

Byggnaden anpassas till stadens mål om ökad mobilitet för cyklister genom att det
befintliga bilparkeringsgaraget utvecklas til l en generös cykelparkering. Här planeras
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utrymmen för cykelservice, omklädningsrum med torkmöjligheter och bekväma
cykelentréer mot både torgsidan och Landsvägen.

Visionsbilden visar en del av föreslagen utveckling inom Sundbyber g 2:78. Vy fr ån östr a tor get
mot sydväst. I llustration från Sweco Ar chitects/ AMF Fastigheter .

Visionsbilden visar en del av föreslagen utveckling inom Sundbyber g 2:78. Vy fr ån
Landsvägen mot väster . I llustration fr ån Sweco Architects/ AMF Fastigheter .
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Kvarteret Godset

Visionsbilden visar nya byggnader i kvar teret Godset (vänster i bild) på Sturegatan, vy mot
nor dväst. llustrationer fr ån 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 samtl iga gator för
att stärka stadslivet och flera entréer till framtidens matbutik/ deli/ saluhall skapar även
möjlighet att röra sig genom byggnaden. Den del av Sturegatan som löper norr om
kvarteret Godset kommer att trafikeras av buss i bägge riktningar och vidare via
Lysgränd.

En lastkaj som förser livsmedelsbutik med varor och entré till garage för cykel och bil
samt fastighetens interna citylogistik är belägen på Fabriksgränd, planförslaget innebär
att gatan blir en gångfartsgata på grund av den redan idag låga intensiteten av
fordonstrafik och ett ökat framtida flöde mellan tillkommande arbetsplatser och ny
utveckling i Solna Business park.

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 kollektivtrafikläge bidrar kvarteret Godset precis som Sundbyberg
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2:78 till att stärka kontorsklustret som Sundbybergs centrum och grannkvarteret Solna
Business Park utgör, även inräknat Solna strand.

I denna del av Sundbyberg är det mycket hårdgjord yta och för att tillföra nya kvali teter
på befintlig fastighet avser detaljplanen att möjliggöra gröna terrasser med perenner,
buskar och platser för vistelse på större delen av byggnadens tak. 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 tradit ion av ett
attraktivt nöjesutbud och nattliv som centrala Sundbyberg i ett kulturhistor iskt
perspektiv har haft under långa perioder. Restauranger och nöjesliv bidrar t ill liv och
rörelse under fler timmar på dygnet och en ökad trygghet i staden.

Visionsbilden visar nya Ar kaden under stationshuset och passagen vid Kvar teret
Godset, vy mot sydost I llustrationer från Sweco Architects och Marge Arkitekter . AMF
Fastigheter och Vasakronan.

Stationsområdet lämpar sig bra för denna typ av verksamhet både i sin
kollektivstrafiknära placering som ger ett tillräckligt avstånd till de befintliga
bostadskvarteren. 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.

Mobilitetshus
Vid Sundbybergs torg föreslås ett mobil itetshus för att inrymma många av de
cykelparkeringar som behöver finnas i nära anslutning till tåg, tunnelbana, spårväg och
bussar. Planen medger en byggnad motsvarande cirka 4 våningar ovan mark (det kan bli
fler våningar om var je våning är lägre).

I kommande arbete under genomförandefasen ska det utredas om det är möjligt att även
ha våningar under mark. För att torget ska upplevas som tryggt och för att det ska vara
möjligt att se tvärs över torget är det viktigt att byggnaden får ett till stor del
genomsiktligt utförande. I detaljplanen anges inte exakt hur byggnaden ska se ut eller
hur cykelparkeringarna ska anordnas, detta ska utredas vidare av kommunen
tillsammans med byggaktör som vill uppföra byggnaden och/ eller dr iva verksamheten.
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Restaurang/ kafé
Vid östra delen av det som idag är Sundbybergs torg möjliggörs en byggnad för
restaurang- eller kaféverksamhet. En byggnad med denna funktion kan fungera som en
trevlig samlingspunkt och aktivera denna del av torget. Det är viktigt att befintligt
teknikhus (utanför detaljplanen) integreras i byggnaden samtidigt som det kan behålla
sin funktion, vilket också har säkerställts med Trafikförvaltningen. Byggnaden ska
utformas med omsorg och i samspel med torget och järnvägspromenaden. I detaljplanen
anges inte hur byggnaden ska se ut, detta ska utredas vidare av kommunen tillsammans
med byggaktör som vill uppföra byggnaden och/ eller driva verksamheten.

Lönnen 13
I den västra delen av planområdet kräver Trafikverkets utbyggnad av järnvägsspåren att
spårområdet utökas och omfattar även del av fastigheten Lönnen 13. Detta innebär att
dagens parkeringslösning som vetter mot järnvägen inte kommer fungera längre. Likaså
blir det trängre att köra runt fastigheten vilket gör fastighetens logistiklösning mindre
flexibel.

Byggnaden innehåller idag kontor och småindustri och är helt anpassad ur risksynpunkt
sett till en markbelagd järnväg. För att möta den befintliga fastighetens möjlighet att
bibehålla en fungerande verksamhet, så kommer fastighetsägaren att å utöka möjlig
användning till att också til låtas viss typ av detaljhandel samt att byggrätten västerut
utökas, denna tillkommande del möjliggör för ett nytt trapphus och entré som måste
anpassas till närheten till markspåret. Ett hörn i den befintliga byggnadens sydöstra sida
måste eventuellt rivas/ byggas om för att underlätta för leveransbil att köra runt.

Parkeringshus och Sopsugsanläggning
I den västra delen av planområdet kräver utökningen av järnvägsspåren att
parkeringshuset/ parker ingsdäcket vid fastigheten Ekdungen 1 måste rivas för att
Järnvägsanläggningen ska få t illräckligt 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 stadsutveckl ingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna har behov av
sopsugsanläggningar för nya kvarter som tillkommer i pågående detaljplaneprocesser i
området föreslås parkeringshuset byggas ihop med sopsugsanläggningen.

Grönytefaktor för kvartersmark
De kvarter som ingår i detaljplanen (restaurangen, mobilitetshuset, stationsbyggnaden,
Sundbyberg 2:78, kvarteret Godset 4 och Lönnen 13) möjliggörs bebyggelse på en väldigt
litet anspråkstagen ny kvartersmark. 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, föreslogs
grönytefaktorn sänkas från 0,6 till 0,4 i samrådet. Men även den åtgärden kan vara svår
att uppnå med den lilla ytan som fastigheterna har att tillgå. Balanseringen kan också
behöva justeras eftersom flera av delfaktorerna i riktlinjerna inte bedöms möjliga.
Sammantagen innebär detta att ambitionsnivån ska vara hög men att frågan hänskjuts
till bygglovsskedet där det dock kan bli aktuellt med en sänkning av faktorn på grund av
platsens speciella förutsättningar.
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Exempel på grönytefaktor n och Kvar teret 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 järnvägen blir mer otydlig. Genom att skapa
en tydligt markerad stationsbyggnad och att anlägga ett promenadstråk ovanpå
tunnlarna som följer järnvägens sträckning, går det även fortsättningsvis att förstå att
det går en järnväg genom Sundbyberg. För att ytterligare underlätta förståelsen av
järnvägen som en central berättelse i stadens historia, bör gestaltningen integreras med
till exempel konstnärlig utsmyckning, informationstavlor med mera som beskriver
järnvägens rörelse genom stadsmiljön.

Att namnge gator, kvarter och platsbildningar är ytterligare ett sätt att tydliggöra
järnvägens närvaro på platsen. När järnvägen förläggs i tunnel, innebär det att torget
o c h ”Järnvä gs prome nad en” kan l än ka s am man kvart er ss t ad en på no rra sida n oc h
industristaden på södra sidan om det som tidigare var it en fysisk barriär . Siktlinjerna
mellan Stationsgatan, Rosengatan och Sundbybergs torg samt kvarteret Bageriet utmed
Landsvägen kommer att utgöra viktiga fysiska kopplingar i den nya stadskärnan.
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I den östra delen av Sundbybergs torg planeras för en ny låg stationsbyggnad som
placeras över nedgången till perronger och spår.

Godset 4 norr om spåret planeras att ändras genom påbyggnad och fasadändring. Dess
karaktär istiska fasadtegel är i dag en del av byggnadens identitet och är tänkt att finnas
med som en komponent i den nya gestaltningen. Även Sundbyberg 2:78 söder om spåret
byggs på. Kvarterens byggnadshöjder ökar genom påbyggnad, i synnerhet mot öster, där
den högre byggnadskroppen möter upp mot en högre byggnadsskala i angränsande
fastigheter utmed Ekensbergsvägen och Landsvägen samt Swedbanks huvudkontor,
Solna Business Park med flera på andra sidan kommungränsen. Samtidigt blir
byggnaden lägre mot torget åt väster för att på så sätt anpassas till den lägre
bebyggelseskalan.

På Sundbybergs torg invid Landsvägen planeras en relativt låg volym med funktionen
mobil itetshus i form av en cykelparkering. Även en mindre cafébyggnad placeras
västerut på torget, invid Järnvägspromenaden.

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 offentl iga platsen en tydligare definition. På kvartersmark gäller den så kallade
enprocentregeln, det vill säga att exploatör ansvarar för den konstnärliga gestaltningen
vilken ska utgöra en procent av projektets budget. Det pågår ett övergripande arbete
med offentlig konst inom stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna.
Arbetet ska beskriva en övergripande vision för konsten i Sundbybergs nya stadskärna.
Det ska vara ett stöd, för alla inblandade aktörer, i det långsiktiga arbetet med att ta
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fram offentlig konst genom att identifiera innehåll , teman, funktioner och platser för
konst. Syftet är att:

säkerställa goda förutsättningar för konstens kvalitet på kvartersmark och
allmän platsmark.

verka för kvalitet i arbetsprocesser och samordning av intressen mellan framtida
byggaktörer och Sundbybergs stad.

fungera som riktlinjer och stöd för platsspecifika konstuppdrag och
beställningar.

skapa engagemang kring stadens konst.

I ett första steg är tanken att arbetet ger rekommendationer för permanent konst. I ett
senare skede ska det kompletteras av rekommendationer även kring temporär konst
som ska fungera som stöd under byggtiden. I det fortsatta arbetet med konst i
stadskärnan kommer fördjupningar ske inom respektive platsspecifikt konstuppdrag.

Service och arbetsplatser
Offentlig och kommersiell service
Planförslaget innebär att fler delar av området får bättre förutsättningar för kommersiell
och offentlig service, med fler ti llkommande verksamhetslokaler i bottenvåningarna i de
tillkommande nya bostadskvarteren i stadsutveckl ingsprojektet Sundbybergs nya
stadskärna (dessa hanteras i två andra detaljplaneprocesser i planprogramsområdet).

Planförslaget ger förutsättningar för ett större utbud och en bättre spridning av den
kommersiella och den offentliga servicen. Bibl ioteket 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 tradit ion
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 innehåller bostäder vilket ökar möjligheten till en etablering av sådan
verksamhet.

Arbetsplatser
Planförslaget kommer att förstärka centrala Sundbybergs betydelse med en större andel
dagbefolkning genom en utbyggnad av kontorshusen Godset 4 och Sundbyberg 2:78.
Genom en större dagbefolkning förbättras underlaget för framför allt kommersiell
service. Den utbyggda och förbättrade knutpunkten i Sundbybergs centrum skapar på så
vis ännu bättre förutsättningar för en levande stad och bidrar t ill en hållbar utveckling.
Den östra delen av planområdet är belägen i en väldigt attraktiv del av Storstockholm
avseende kontorsytor i och med sin närhet till kontorsklustret Solna Business Park, men
även med väldigt goda kommunikationsmedel i direkt anslutning till arbetsplatserna

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 i enlighet
med Sundbybergs mobilitetsprogram.

Utformningen av gaturummet ska gynna fotgängare, cyklister och
kollektivtrafikresenärer och ytor i gaturummet ska i större utsträckning än idag
användas till dessa färdmedel. I och med planprogrammets höga ambitioner om en grön
plats och stadskärnans goda förutsättningar att resa hållbart sätts en ambitiös målbild
om att den framtida färdmedels-fördelningen ska vara 90 % hållbara vardagsresor år
2040. För att nå målbilden ska hållbart resande genomsyra planer ingen både i befintliga
och tillkommande byggnader, på kvartersnivå och för hela stadskärnan. Det begränsade
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utrymmet innebär att det hela tiden måste strävas efter lösningar för samnyttjande och
yteffektiva lösningar.

Mål för färdmedelsför delning år 2040 i centr ala Sundbyberg

Gatunät
Gatunätet har utformats för att främja de hållbara transportsätten framför allt genom
det gröna stråket som sträcker sig längs Järnvägspromenaden och Järnvägsgatan.
Strukturen ger möjl ighet att öka andelen reser t ill fots, med cykel och med
kollektivtrafik.

Gatustrukturen har en hög korsnings-täthet som binder samman de viktiga stråken.
Lokalgatorna utformas så att det är lätt och tryggt att korsa dem. 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 mil jö på den norra sidan av
Järnvägsgatan, som är den soliga sidan av gatusektionen.

Övergr ipande gatustruktur
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Den norra sidan av gatusektionen planeras för gång- och cykeltrafik, angör ing till
befintliga entréer samt för aktivitets- och grönytor.

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.

Gångtrafik
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.

Förslag för övergr ipande 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 t ill att skapa en tryggare miljö dygnet runt. För att bibehålla borttagna kopplingar
skapas nya stråk exempelvis ska en trappa anläggas mellan den östra stationsentrén och
Landsvägen.

Cykeltrafik
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 ett
sammanhängande cykelnät 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
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viktigare. I och med att järnvägens barr iäreffekt 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 ti ll Sundbybergs torg och fortsätta i stationsområdets närhet t ill 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.

Förslag på cykelvägnät

Cykelparkering anläggs i anslutning till bytespunkten. Det finns ett identifierat behov av
1300 cykelparkeringsplatser. Förslaget är att ca 45 % av cykelparkerings-platserna ska
ligga i anslutning till bytespunkten och på torget medan ca 65 % ska ligga väderskyddat i
mobil itetshuset. Fördelningen av cykelparkeringsplatserna preciseras närmare i
samband med systemhandling.

Kollektivtrafik
Den höga koncentrationen av olika kollektiva trafikslag kommer att bibehållas enligt
planförslaget. Tvärbanan bibehåller sin placer ing 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 t ill framkomligheten på del av Landsvägen.

Åtgärderna innebär bland annat att stor del av busstrafiken och möjligtvis delar av övrig
biltrafik kan ledas om till andra gator. För att förbättra framkomligheten för buss
föreslås att Lysgränd och Järnvägsgatan (mellan Rosengatan och Lysgränd) endast ska
vara tillgänglig för busstrafik. Fler busslinjer än i dagsläget kommer att trafikera
Sundbybergs centrum och hållplatserna föreslås lokaliseras på Järnvägsgatan,
Sturegatan och Lysgränd.

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 t ill en multifunktional itet vid
hållplatserna och förhoppningen är att framtida teknik ska skapa effektivare trafikering
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som minskar behovet av uppställningsytors i området. Det kan ge möjlighet till att fler
busslinjer delar hållplatslägen.

Förslag på övergr ipande Kollektivtrafiknät.

Nyttotrafik, färdtjänst och taxi
I dialog med Trafikförvaltningen har möjlig angör ing för färdtjänst och närtrafik i
anslutning till bytespunkten studerats. Det är av stor vikt att färdtjänst kan nå både
tunnelbanans och pendeltågets entré och bör därmed l igga på den västra sidan om
stationshuset. Vid östra torget föreslås det finnas möjlighet för angöringsyta för taxi. Det
bör också finnas alternativa platser för angöring i anslutning till 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 prior iteras
gentemot personbilstrafik. De gator och vägar som behöver säkerställas för
räddningstjänstens fordon dimensioneras enligt krav (och bär ighetsklass 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 eventuell t 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
försör jning. I dagsläget strävar Sundbyberg efter att ha en form av retur/ åter-
vinningsbutik i vissa verksamhetslokaler i befintliga och 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 prior iteras 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 simuler ing 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 regler ing och en genomtänkt gatuutformning. I kombination med detta
krävs också beteendepåverkande åtgärder såsom informationsinsatser och kampanjer
för att fler ska välja att gå, cykla och att åka kollektivt samt att bara använda bilen när
inget annat alternativ finns att välja. En viktig del i arbetet är också att aktivt arbeta för
att minska andelen egenägda bilar genom att skapa utrymmen för mobilitetstjänst
såsom bilpool.

Parkering och mobilitetsåtgärder
Sundbyberg stad arbetar med flexibla parkeringstal för bilparkering för att skapa
tillgänglighet t ill en mångfald av mobilitetsåtgärder. Parkering för såväl bil som cykel
ska för bostäder och kontor ordnas inom kvartersmark. Om parker ing inte kan lösas på
kvartersmark kan parker ingsköp bli aktuellt eller l iknande åtgärder.

Mobilitetsåtgärderna bekostas av exploatören. Parkeringstal för cykel är inte flexibla.
Information om hanter ingen 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 ca20 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 bilplatser bedöms
inte behöva vara så många på grund av kollektivtrafikläget och för fastigheten har cirka
40 bilplatser redovisats som behov av fastighetsägaren.

Det planeras för 962 platser för cykel. Andra typer av åtgärder för att fler ska resa
hållbart kan bli aktuella eftersom det är kontor och centrumverksamhet som är aktuellt.
Exploatören behöver visa på beteendepåverkande åtgärder och aktiviteter som främjar
hållbart resande för de anställda. Fortsatt hantering av mobil itetsåtgärder kommer
arbetas vidare med i en mobilitetsplan under bygglovsskedet.

Angöring för nyttotrafik sker i första hand från Fabriksgränd både till lastbrygga och till
citylogistik som anläggs i garaget.

Kvarteret Sundbyberg 2:78
Kvarteret ligger i nära anslutning till bytespunkten vilket innebär att det är lätt att ta sig
hit med kollektivtrafik. I och med detta finns det inget behov av bilparkeringsplatser.
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Dagens parkeringsgarage byggs i stället om till cykelgarage för ca 680 cyklar samt
cykelservice. Cykelgaraget ska både kunna angöras från torget och Landsvägen.
Exploatören behöver arbeta med beteendepåverkande åtgärder och aktiviteter som
främjar hållbart resande för de anställda. Fortsatt hantering av mobilitetsåtgärder
kommer att ske i en mobilitetsplan under bygglovsskedet.

Tillgänglig angöring och RH-parkering kommer att finnas på Landsvägen. Lokaler som
vetter ut mot torget får angöra på den södra sida av torget. För att minska risken för
konflikt med fotgängare och cykell ister över torget kommer angöringstiden att
begränsas.

Parkering för Lönnen 13
Justeringen av byggrätten ger inget utökat behov av parker ingsplatser. Den utökade
byggrätten medför därför inte ett behov av att ta fram mobilitetsutredning, då det är en
fråga om ett nytt trapphus.

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 i nära anslutning till planområdet. Ytan kan ses som en resurs
om framtiden ger ett ökat behov av parkeringsplatser

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 t ill 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 til l kommunalt ledningsnät kan stoppas vid en eventuell brand
eller olycka med farligt gods. Trafikverkets åtgärd avser järnvägens VA-system. Det är en
begränsad yta som finns tillgänglig i området då både ny järnvägstunnel och ny
bebyggelse tar upp en stor del av ytans utbredning i en komplicerad plats att hantera
VA-ledningar. För att VA-systemet ska fungera måste VA-ledningarna l igga i
Trafikverkets skyddszon och kommer att korsa tunneln där ledningsägaren pekat ut för
korsningspunkter. Detta komplicerade arbete har hanterats genom ledningssamordning
och tekniska utredningar. Endast av VA-ledningsägarens (SAVAB) slutligen godkända
placeringar och en genomförbar ny stadsbebyggelse godtas för att detaljplanen kan
anses genomförbar.

Dagvatten
En fördjupad dagvattenutredning har tagits fram för utvecklingen av Sundbybergs nya
stadskärna. Parallellt med utvecklingen av Sundbybergs nya stadskärna har Sundbyberg
Avfall och Vatten AB (SAVAB) fått i uppdrag av kommunfullmäktige att driva en
separeringsstrategi, vilken innebär en strävan efter att separera det kombinerade
avloppsledningsnätet som idag finns i stora delar av centrala Sundbyberg.

Att staden undersöker möjl igheten att i framtiden separera hela det kombinerade nätet i
Sundbybergs nya stadskärna samt området norr om Järnvägspromenaden innebär att
ett nytt allmänt ledningsnät för dagvatten kommer anläggas.

Separeringsstrategin innebär att det tekniska avrinningsområdet t ill Mälaren-
Ulvsundasjön kommer att öka med cirka 40 ha, och därmed även behovet av
dagvattenrening inom utredningsområdet. Separer ingen innebär att bräddningar från
det kombinerade avloppsledningsnätet och belastningen till reningsverket minskar.
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Även risken för källaröversvämningar vid kraftiga regn minskar vid separering.
Separeringsstrategin är ett omfattande projekt som kommer genomföras stegvis under
en lång tid framöver. Kopplingen till detaljplanen för Järnvägen är att detaljplanen ska
möjliggöra att separeringen kan genomföras i framtiden. Genom att skapa ytor för
rening, och viktiga ledningskorsningar över järnvägstunneln. Det gäller också att
lösningen ska vara anpassad till och i samtliga pågående detaljplaner kopplade till
stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna.

Efter exploatering föreslås fyra nya utlopp, varav ett ersätter ett befintligt privat utlopp i
detaljplan västra och ersätter det befintliga allmänna utloppet vid Ågatan. Allmänna
utlopp tillkommer invid Bällstabro respektive Löfströmsvägen och totalt föreslås sex
allmänna dagvattenutlopp till recipienten

En mindre yta (2,2 ha) i mitten av Järnvägspromenaden behöver även fortsättningsvis
avledas i kombinerat nät til l Strömmen via avloppstunneln. Det är inte tekniskt möjligt
att leda vattnet från det området t ill Mälaren-Ulvsundasjön på grund av alltför tunn
täckning på tunnellocket. I figur nedan redovisas de tekniska delavrinningsområden
som ingår i separer ingsstrategin. De delar av utredningsområdet som inte markerats i
figur är redan separerade och leds idag till Mälaren-Ulvsundasjön. Duvbo, i
utredningsområdets västra, del kommer till stor del behålla befintligt
dagvattenledningsnät.

En separering av det kombinerade nätet innebär en ökad årlig avledning av dagvatten
till den lokala recipienten Mälaren-Ulvsundasjön, medan belastningen av dagvatten till
reningsverket minskar. För att hantera den ökade mängden dagvatten och dess
föroreningar som en separering av det kombinerade ledningsnätet innebär, föreslås ett
flertal åtgärder för dagvattenhanter ing. Planerade dagvattenåtgärder har
dimensionerats med utgångspunkt i åtgärdsnivån. När åtgärdsnivån tillämpas vid
dimensionering av nya dagvattenanläggningar ska minst 20 mm regn omhändertas i
varje dagvattenanläggning (beräknat utifrån dess tekniska avrinningsområde).

Dimensionering och utformning ska ske på sådant sätt att både rening och fördröjning
kan ske. Överordnat t illämpningen av åtgärdsnivån är dock att statusen inte får
försämras i någon av recipienterna och att planerad exploatering inte får äventyra
recipienternas möjlighet att uppnå MKN, utan i stället bidra till att de kan uppnås.
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Tekniska avr inningsomr åden.

Det innebär att belastningen inte får öka från området i de fall då statusen är god. I de
fal l då statusen är mindre än god, tas hänsyn till recipienternas förbättringsbehov av
enskilda kval itetsfaktorer.

Åtgärder som föreslås är bland annat skelett jordar och växtbäddar på
Järnvägspromenaden. Dessa anläggningar nyttjas för att rena och infiltrera dagvattnet
som uppstår på promenadens hårdgjorda ytor i så stor utsträckning som möjligt ur
områdets tekniska hänseende så väl som avrinningen som uppstår som en konsekvens
av separeringen. Genom att utnyttja Järnvägspromenadens grönstråk som renings- och
infiltrationsanläggning erhålls en stor del av den reningsvolym som krävs för att inte öka
föroreningsbelastning till recipienten från området norr om järnvägen.

Vidare föreslås ett antal ytterligare olika dagvattenanläggningar, både ovan och under
mark, inom utredningsområdet. Åtgärderna föreslås på ytor som är eller planeras att bli
allmän platsmark, detta inkluderar både lokala dagvatten-anl äg gni ngar s a mt ”end o f
pi pe”-lösningar (avsättningsmagasin samt filtermagasin). Ingen fördröjning av
dagvatten inom kvartersmark har förutsatts. Hållbart omhändertagande av dagvatten är
dock ett krav vid nyexploatering varför ytterligare rening och fördröjning kommer att
ske på kvartersmark.

Detta finns dock inte medräknat i de föroreningsberäkningar som är gjorda eftersom det
är svårt att följa upp dagvattenanläggningar inom kvartersmark.

De föreslagna åtgärderna är framtagna med ett system- och recipientperspektiv i stället
för ett detaljplaneperspektiv, vilket innebär att dagvattenhanter ingen inom de olika
detaljplanerna är sammanhängande. Eftersom separer ingen och exploateringen sker i
flera olika planprocesser med olika tidsplan är det viktigt att dagvattenhanteringen inom
respektive detaljplan enligt åtgärdsförslag (eller annan anläggning med åtminstone
motsvarade reningsfunktion) säkerställs för att uppnå Stadens krav på rening och inte
äventyra recipientens möjl ighet att följa miljökvalitetsnormerna. Likaså ger det den
stora fördelen är att reningsverket inte längre får dagvatten, vilket som försämrar
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reningsprocessen och påverkar miljökvalitetsnormerna i Strömmen. Åtgärderna bidrar
härmed till att Strömmen kan uppnå MKN.

I bilden nedan visas en översiktlig bild över de reningsanläggningar som planeras inom
utredningsområdet.

Föreslagna dagvattenanläggningar och deras ungefär liga placer ing. Obser ver a att bilden ej
visar aktuellt för slag för bebyggelse.

Teknikhus tillhörande järnvägsanläggningen
Inom Trafikverkets projekt att förlägga Mälarbanan i tunnel under de centrala delarna
av Sundbyberg behöver en pumpstation för dräneringsvatten från järnvägstunneln
byggas. Teknikhusets storlek och form är idag inte helt fastställd men Trafikverket har
definierat en yta i järnvägsplanen, som även omfattar eventuella framtida
ombyggnationer. För eventuell framtida ombyggnad av teknikhuset ska åtkomst vara
möjlig från Järnvägspromenaden.

Åtkomst för drift och underhåll av teknikhuset ska ske genom trapphus med entré från
Järnvägsgatan (inom kvarter D i DP Västra).

Teknikhuset regleras inom denna detaljplan för att säkerställa utbyggnad av järnvägen,
men kommer att överlappas och ersättas med detaljplan Västra, som också anger
användning bostäder och centrum, som pågår samtidigt i ett senare skede.

Avfalls- och återvinningshantering
Översiktsplanen understryker att källsortering och återvinning är viktiga inslag i
övergången till ett kretsloppssamhälle. Staden har som mål att kraft igt 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 til l angör ingsytor för nyttotrafik utifr ån planpr ogr ammets str ukturplan

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
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.

Miljökonsekvenser
I detta avsnitt beskrivs först en kort sammanfattning av järnvägsplanens
miljökonsekvenser, denna är hämtad från MKBn t illhörande järnvägsplanen
(Trafikverket, 2020). Därefter kommer en sammanfattning av detaljplanens
konsekvenser. Efter respektive sammanfattning kommer en mer detaljerad redovisning
av störningar och r isker, miljökvalitetsnormer för ytvatten, sol och skugga samt
kulturmiljö och stadsbild.

Miljökonsekvenser av järnvägsplanen
Utbyggnaden av järnvägen bedöms medföra stora posit iva 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.

Miljökonsekvenser av DP Järnväg
Detaljplanen bidrar, t illsammans med utbyggnad av övriga detaljplaner i stadskärnan
och separeringen av det kombinerade avloppsnätet, t ill att miljökvalitetsnormerna på
sikt kan uppnås i recipienterna (se nedan). Det gröna stråk som tillskapas genom
detaljplanen bedöms bidra till att stärka gröna värden inom Sundbybergs stad som idag
till stora delar består av hårdgjord mark. Påverkan på sociala värden till följd av
detaljplanen är långsiktig och posit iv då nytt parkstråk genom detaljplanen ökar andelen
grön- och vistelseyta för människor som bor, vistas eller arbetar inom området. Genom
att implementera föreslagna skyddsåtgärder avseende risk bedöms riskerna bli
acceptabla.

Detaljplanen bedöms inte medför ökade luftföroreningshalter eller bullernivåer inom
planområdet eller dess närhet. I och med det målstyrda arbete som staden arbetar efter
kan utsläpp till luft och bullernivåer i framtiden förväntas minska inom Sundbybergs
stadskärna. Förstärkningsåtgärder kommer att krävas inom delar av planområdet för att
inte skapa risk för sättningar. För att säkerställa att marken är lämplig för avsedd
markanvändning med avseende på föroreningar och att erforderliga åtgärder genomförs
finns administrativa villkor i plankartan samt exploateringsavtal som reglerar hur
förorenad mark ska hanteras. Framkomlighet t ill och från huvuddelen av bebyggelse
inom planområdet säkerställs. Åtgärdsförslag för att minska risken för höga
vattennivåer och översvämningar vid skyfall har tagits fram och kommer att projekteras
vidare.

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 posit ivt sett till de
potentiella hälsorisker som är kopplade till magnetiska fält och sammantaget bedöms
utbyggnaden därför medföra små positiva konsekvenser vad gäller magnetiska fält.
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Sett t ill olycksrisker går individr isken 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.

Störningar och Risker

Vind
Förslaget innebär att bygga två höga hus i den östra delen av planområdet, därför har en
vindkomfortstudie genomförts för att se hur vinden påverkar platsen kring
Stationsbyggnaden, Godset 4 och Sundbyberg 2:78. Den påvisar att den nya bebyggelsen
inte påverkar platsen negativt utan i stort ger ett bra resultat enligt de
komfortkriter ierna för fotgängare som använts i undersökningen, inga områden
identifierade där obekväma och/ eller farliga förhållanden observeras generellt sett
under hela året.

Hela området identifierats som lämpligt för stilla aktiviteter som lång- eller kortvarigt
sittande och stående, vilket betyder att det inte direkt krävs några åtgärder för att
förbättra vindkomfortförhållandena över området. Om vegetation förs in i området är
det troligt att området blir ännu bättre än vad simuleringen ger. Bilden nedan visar att
området är övervägande komfortabelt för olika aktiviteter, men i vissa områden på
Landsvägen söder om Sundbyberg 2:78 är det obekvämt att si tta vid en längre tid en yta
som ändå används för passage snarare än vistelse.

Total vindkomfor t baserad på år lig Lawson LDDC vindkomfor tkr iter ier med
vindstat istik hastighetsbegränsningar för olika aktiviteter
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År smedel för vindar i olika r iktningar : N (nor dliga), O (östliga), NO (nordöstliga), NV
(nor dvästliga), S(sydliga), V (västliga), SV (sydvästliga), SO (Sydöstliga)

Buller
Detaljplanen kommer inte att generera mer buller än i dagsläget då området redan idag
innehåller huvudgata med busstrafik samt tågtrafikering. Det som tillkommer till följd
av detaljplanen är framför allt lokaler och kontor som kommer att utformas på sådant
sätt att inomhusnivåer för buller kan klaras. Det parkstråk som planeras ovan
överdäckningen kommer att utsättas för buller från omgivande vägar. Eftersom området
är i ett centralt läge och i en kommunikationsnod är det inte planerat som ett
rekreationsområde dit människor som vill uppleva tystnad kommer att söka sig t ill.

Den ökning av den totala mängden tåg och de hastighetsökningar på enskilda tåg som
utbyggnaden av järnvägen 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 i stället 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.
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Ekvivalent ljudnivå utbyggd anläggning, Ur klipp från Trafikver kets Jär nvägsplan

I den allra västliga delen av planområdet (cirka 40 meter) där järnvägen fortsätter gå i
markspår kommer järnvägen att alstra buller. Utmed de sträckor där anläggningen är
förlagd till markspår ökar såväl de ekvivalenta (0–4 dB(A)) som de maximala
ljudnivåerna (0–2 dB(A)) i kringliggande landskap jämfört med idag. 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. I de fall som det konstateras att uteplatser i
marknivå inte klarar riktvärdet på 70 dB(A) maximal l judnivå 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 major iteten 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 det återstår till genomförandefasen för att se om
ytterligare hantering behöver genomföras kopplat till detta., då riktvärdena för
skolgårdar om 55 dB(A) ekvivalent nivå och 70 dB(A) maximal nivå kan riskeras att
överskridas trots tilltänkta planerade bullerskyddsskärmar. För att helt motverka
bullerproblemet är det r imligt att verka för att den befintliga förskolan kommer behöva
omlokaliseras på fastigheten till en mindre utsatt plats.
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Skyddsåtgärder som planeras inom r amen för Trafikver kets jär nvägsplan

Vibrationer
Enligt Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning (Trafikverket, 2020) kommer, t ill
skillnad från dagens järnvägsanläggning, 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 av järnvägen
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 för lagd på berg
medför r isk för hörbar t 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
Avståndet till väg som hanterar farligt gods är tillräckligt långt från planområdet. De
risker som har behandlats med avseende på farligt gods avser därför Mälarbanan, se
nästa avsnitt.

Risker från verksamhet
Den ökade trafikeringen på Mälarbanan ökar r isken för olyckor såsom urspårning och
far ligt godsolyckor, vilket ökar såväl individ- som samhällsr isknivån. I planområdet är
spåren i huvudsak förlagda i tunnel och den tekniska konstruktion kommer till stor del
avskärma tågtrafiken från omgivningen och de personer som vistas där (tredje man).

Inom ramen för de detaljplaner som pågår inom hela Sundbybergs nya stadskärna har
Briab tagit fram en fördjupad riskutredning. Beräkningarna i denna har utförts
konservativt, bland annat har befolkningstätheten satts till 48 000 personer per km2 i
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hela det område som påverkas av järnvägsanläggningen med undantag för eventuellt
bebyggelsefritt avstånd. Dessa siffror kan jämföras med den befolkningstäthet inom
Sundbyberg stad på 7 800 personer per km2 som Trafikverket har använt sig av i MKB
för Mälarbanan vid driftsatt järnvägsanläggning.

För större delen av detaljplaneområdet förväntas individrisken i anslutning till den
utbyggda Mälarbanan generellt sett bli mycket låg, eftersom Mälarbanan går i tunnel.
Utifrån beräknade kvantitativa risknivåer bedöms inga särskilda skyddsåtgärder mot
olyckor med farl igt gods erfordras för tillkommande bebyggelse intill tunnelns tak och
väggar. Det är framför allt där anläggningen är förlagd till markspår (den västligaste
delen av planområdet) samt vid tunnelmynningar som individrisken är något högre. En
tunnelmynning planeras i planområdets västra del samt öster om den nya
stationsbyggnaden (i Solna).

Ovanpå överdäckningen planläggs området som park, torg, trafik och gata.
Användningarna torg och park medger att platsen också används för exempelvis
torghandel, mindre lekplatser, mindre ytor för idrott, scener, kiosker, serveringar,
toaletter eller liknande. Sundbybergs station placeras på cirka 50 meters avstånd från
den östra tunnelmynningen. På längre avstånd än 50 m från tunnelmynning behöver
någon särskild riskvärdering av byggnadens placering inte utföras.

I riskutredningen anges följande förslag på både skyddsavstånd och skyddsåtgärder
kopplat t ill ny bebyggelse (se också figur nedan):
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Skyddsåtgärder för nya byggnader längs Mälar banan
Efter ovan nämnda åtgärder vidtagits är individrisken vid tunnelmynning acceptabel, för
både utomhus- och inomhusvistelse. Även samhällsrisknivån förbättras på stora delar av
sträckan, förbättringen är som störst i Sundbybergs centrum där befolkningstätheten är
hög. Längs med överdäckningen är samhällsrisken, utan särskilda åtgärder för skydd
mot explosion, under ALARP-området.

Eftersom grundläggning sker utanför skyddszonen (8,5 m från yttersta spårmitt)
minskar r isken ytterligare eftersom byggnader inte kommer att påverkas av vibrationer
eller annan påkänning som kan leda till kollaps förhindra ras till följd av en mindre
explosion (motsvarande 500 kg). Detta innebär att vid transport av stora mängder klass
1 eller klass 5 som går t ill detonation finns en restrisk som byggnaderna ej är
dimensionerade för. Då transporter med större laddningsvikt än sker ytterst sällan
bedöms att tillräckl iga åtgärder vidtagits för att minska risk för stora skadeutfall.

I anslutning till tunnelmynningar ligger, enl igt beräkningarna, samhällsrisken inom
ALARP-området efter att åtgärder vidtagits. De personer som förväntas omkomma i
samhällsriskberäkningarna, är t ill största del personer som vistas utomhus. Dessa är
mycket svåra att skydda med skyddsåtgärder. Alternativet skulle vara att skapa långa
skyddsavstånd för vistelse utomhus, vilket inte bedöms som rimligt då det motverkar
hela stadsutveckl ingsprojektets syfte.

Det är ett stort värde för de som bor i Sundbyberg att ha närhet till kollektivtrafik och
det kan likaså argumenteras för att Mälarbanan medför en stor nytta för samhället. Att
vidta ytterligare skyddsavstånd eller skyddsåtgärder bedöms därför som or imligt och
således bedöms samhällsrisken som acceptabel. Som tidigare nämnts är beräkningarna
konservativt gjorda med bland annat en mycket hög förväntad befolkningstäthet och
baserats på en trafikering med farligt gods som motsvarar ett nationellt snitt, medan den
faktiska andelen är avsevärt mycket lägre. I den underlagsrapport som tagits fram till
järnvägsplanen och där faktisk trafikering har använts bedöms samhällsrisken även vara
acceptabel i anslutning till tråg och mynningar.

Ovanpå tunneln föreslås en markanvändning i form av trafik, centrum, park, torg och
gata. I händelse av en olycka i tunneln som påverkar överdäckningens stabilitet finns
goda möjligheter för personer som befinner sig ovanpå tunneln att lämna området då
samtliga användningar har gemensamt att det rör sig om personer som vistas där
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tillfälligt. Föreslagen markanvändning ovanpå tunneln bedöms få ett mycket gott skydd
mot olyckor som inträffar i tunneln. Både individ- och samhällsrisk ligger under ALARP-
området. Nya byggnader för t illfällig vistelse som ryms inom användningen trafik, park,
torg och gata kan därmed placeras ovan tunneln utan behov av särskilda
skyddsåtgärder.

För befintlig bebyggelse, som redan idag ligger nära järnvägen, o kommer risknivåerna
minska betydligt.

Utöver ovanstående innebär Mälarbanan i tunnel en minskad r isk 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 ombordspersonal 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 r isk 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.

Sammanfattningsvis medför en överdäckning av Mälarbanan att minskar risken för
olyckor i anslutning till Sundbybergs centrum från en hög nivå idag till en låg nivå i
utbyggt läge. För att kunna värdera om risken kan anses vara liten, eller om det behöver
planeras för särskilda skyddsåtgärder för att minska den använder Sundbybergs stad
samma kriterier som Länsstyrelsen Stockholm rekommenderar. Risker kan tolereras om
alla lämpliga skyddsåtgärder vidtagits. Med lämplighet avses genomförande, kostnad,
säkerhetshöjande effekt och begränsningar för planens syfte. Angreppssättet innebär att
det kommer finnas en restrisk som inte hanteras med planbestämmelser. Restrisken
kommer från ytterst sällsynta händelser, vars konsekvenser inte kan förebyggas annat
än med mycket långa skyddsavstånd och som är svåra att åtgärda utifrån syftet med
planen.

Värdering av risk i anslutning till Mälarbanan
Sundbybergs stad ser att en överdäckning av Mälarbanan minskar risken för olyckor i
anslutning till Sundbybergs centrum från en hög nivå idag till en låg nivå i utbyggt läge.
För att kunna värdera om risken kan anses vara liten, eller om det behöver planeras för
särskilda skyddsåtgärder för att minska den använder Sundbybergs stad samma
kriterier som Länsstyrelsen Stockholm rekommenderar. Risker kan tolereras om alla
lämpliga skyddsåtgärder vidtagits. Med lämplighet avses genomförande, kostnad,
säkerhetshöjande effekt och begränsningar för planens syfte.

Angreppssättet innebär att det kommer finnas en restrisk som inte hanteras med
planbestämmelser. Restrisken kommer från ytterst sällsynta händelser, vars
konsekvenser inte kan förebyggas annat än med mycket långa skyddsavstånd och som är
svåra att åtgärda utifrån syftet med planen.
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Sårbarhet för lokal och regional nivå
Sundbybergs stads hantering av sårbarhet för lokal och regional nivå görs i detta kapitel
genom en risk- och sårbarhetsanalys enligt LEH (Lag 2006:544 om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap).

Mälarbanan utgör en viktig del av Mälardalens järnvägsnät och fungerar som en länk
mellan bland annat Stockholm, Västerås och Örebro. Det är viktigt att t illse att trafiken
inte påverkas negativt av utbyggnaden och tunnelförläggandet.

Att förlägga Mälarbanan i tunnel innebär att vissa typer av olyckor skulle kunna påverka
tunnelns stabilitet. Det rör sig i första hand om ytterst osannolika händelser med
omfattande sprängkraft. Konsekvenserna av en överdäckning i utbyggt läge kan i detta
avseende l ikställas med den situation som råder för nuläget med markspår. Skillnaden
är att det i nuläget skulle vara inti lliggande byggnader som rasar, och inte själva tunneln.
Rasmassor bedöms i båda fallen kunna påverka möjligheten att bedriva järnvägstrafik
då avståndet till befintliga byggnader är kort.

Utbyggnaden av Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll (utbyggnaden genom
Sundbyberg är en del den) innebär att kapaciteten på banan ökar och att
pendeltågstrafiken kan separeras från övrig tågtrafik. Det skapar i sin tur förutsättningar
för en ökad turtäthet, minskad trängsel på tågen, minskade störningar i tågtrafiken,
bättre punktlighet och kortare restid.

Sundbybergs stads bedömning är att utbyggnaden och tunnelförläggandet minskar
sårbarheten på lokal, regional, och eventuellt även nationell nivå.

Översvämning och skyfall
Övergripande i planområdet har åtgärder för att hantera översvämningsproblematik
genom den höjdsättning som föreslås i detaljplanen och den fördjupade tekniska
förstudien, ny bebyggelsen och tekniska åtgärder och planeras på sådant sätt så att det
inte skapas instängda lågpunkter.

Som nämnts tidigare har skyfallsberäkningar utförts (för ett 100-årsregn). En utbyggnad
enligt planförslaget (och övriga programområdet för Sundbybergs nya stadskärna) visar
att den nya höjdsättningen mellan fastigheten Lönnen 13 och Ekdungen 1 medför att
vattendjupet minskar längs södra sidan av järnvägen och vid fastighet Lönnen 13. Vid
fastigheten Lönnen 13 medför ny höjdsättning att inget stående vatten riskeras vid
skyfall. I Duvmossen och längs med Järnvägsgatan (i områden utanför planområdet)
ökar dock vattendjupet.

Vattendjupet på Järnvägsgatan blir som max 0,8 m. Ökningen i vattendjup orsakar dock
ingen ökad översvämningsr isk på befintlig bebyggelse. Skillnaden i vattendjup mellan
befintlig situation och framtida situation redovisas i figur nedan. I figuren innebär gröna
markeringar att översvämningen minskat utifrån planerad exploatering och gul -orange-
röda markeringar innebär att översvämningen ökat utifrån planerad exploatering.

För området mellan Ågatan och Löfströms Allé sker också en viss ökning av
översvämningsrisken vid framtida utformning (se figur nedan). De ökade
vattennivåerna beror t ill stor del av att mer vatten förs mot området, till följd av
överdäckningen. De ökade vattenmängderna på gatan medför dock ingen ökad
översvämningsrisk för befintlig bebyggelse. För övriga områden (längs med befintlig
järnväg, Marabouparken och lågpunkter söder om järnvägen) minskar
översvämningsrisken vid framtida utformning. Minskningen av vattendjup på järnvägen
beror på överdäckningen.

I planområdets östra del sker viss ökning av vattendjup i några mindre lokala lågpunkter
längs Landsvägen (se figur nedan) på grund av att vattenflödena som rinner på
Landsvägen ökar (här finns redan idag en översvämningsr isk). Ökningen medför dock
ingen ökning av översvämningsrisker för bebyggelse längs Landsvägen. I övr igt sker
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framför allt minskning av vattendjupen vid framtida utformning. Vid den planerade
järnvägsstationen och fastigheten Magasinet 1 sker viss minskning av vattendjupet,
framför allt inom spårområdet och ökning av översvämningsr isken på Ekensbergsvägen
och Järnvägsgatan i Solna.

Skillnad i vattendjup före och efter exploater ing för utr edningsområdet. Gr öna marker ingar
innebär att översvämningen minskat utifr ån planerad exploater ing och gul-orange-r öda
marker ingar innebär att översvämningen ökat ut ifr ån planerad exploater ing.

Framkomlighet till och från huvuddelen av bebyggelse inom planområdet säkerställs då
vattendjup blir mindre än 0,3 m. Utanför planområdet kan det finnas
framkomlighetsproblem på Järnvägsgatan väster om planområdet. För detta område
finns föreslagna åtgärder som planeras att studeras i detal j i kommande detaljplan för
Duvmossen-Ekdungen. För Räddningstjänsten finns dock alternativa tillfartsvägar t ill
västra tunnelmynningen där Trafikverket har en uppställningsplats.

Det finns även andra åtgärdsförslag som skulle minska risken för höga vattennivåer och
översvämningar vid skyfall, till exempel att ändra avr inningsvägar så mer vatten rinner
mot Marabouparken där översvämningsrisken beräknas minska. Bland annat föreslås
åtgärder inom aktuell detaljplan som syftar t ill detta. Överdäckning av järnvägen medför
en ändring av avr inningsvägar och vattenflödet vid Ågatan och Max Sievertsgata
kommer att öka. För att minska denna ökning kan höjdsättningen på
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Järnvägspromenaden mellan kvarter E1 och kvarter E2 (i annan detaljplan) ändras. Vid
detta område planeras en mur mellan Järnvägspromenaden och Löfströmsvägen för att
möta den stora höjdskillnaden mellan gatorna. Höjdsättning på Järnvägspromenaden
kan ändras så att vägen och trottoar skevas söderut för att möjliggöra en avrinning mot
muren. Ett eller flera hål kan placeras i muren för att skapa en avrinning mot
Löfströmsvägen och Marabouparken. En annan möjlig lösning är att höja marknivåer på
rondellen vid korsningen Järnvägspromenaden-Löfströms allé för att styra flödet
västerut. Vattnet skulle då r inna igenom och vidare till Marabouparken. Projektering av
dessa åtgärder hanteras i nästa projekteringsskede.

Överdäckningen av järnvägen och placeringen av den nya stationen ändrar
höjdsättningen vid den östra delen av planområdet. Marknivåerna höjs i Sundbyberg
som medför att sekundär avrinning från Solna mot Sundbyberg inte kan ske. I dagsläget
finns en höjdrygg på järnvägen i Sundbyberg på nivå +11,09 som medför att området
väster om denna punkt blir som en stor lågpunkt vid skyfall. Denna tröskel höjs t ill
+11,94 med den nya höjdsättningen kr ing stationen. Detta gör att vattensamlingar i
Solna utanför utredningsområdet skulle öka om åtgärder inte vidtas.

Efter samordning mellan Sundbybergs Stad och Solna Stad planeras ett skyfallsmagasin
under det planerade torget söder om Verkmästaren 4, i Solna. Med detta säkerställs
framkomlighet t ill den nya ingången ti ll Sundbybergs station i Solna. Denna åtgärd
kommer att regleras i DP Mälarbanan i Solna.

Erosion, ras och skred
I västra delen av planområdet är markspåren förlagda inom riskområdet för skred
utmed Bällstaån. Enligt MKB för järnvägsplanen bedöms det inte föreligga någon risk
för att det inträffar skred som kan skada järnvägsanläggningen. Detta på grund av de
förstärkningsåtgärder som görs under banvallen i samband med utökningen av
spårområdet (Trafikverket, 2020).

Direkt ovan planerad spårtunnel bedöms planerade gångstråk och gator
”Järnvä gspro menad e n” ku nna u t fö ras u t an ris k fö r fra mtid a s ät t ning d å s pårt u nn eln
förutsätts grundläggas på avsprängt berg samt vid mäktiga jordlager på pålar. Intill
spårtunneln utförs uppfyllning med som mest ca 9 m över nuvarande mark. Geoteknisk
förstärkning förutsätts behövas inom delar som fylls upp för att klara krav avseende
sättningar.

Utförande av geotekniska konstruktioner och geoteknisk förstärkning inom Stadens
respektive Trafikverkets fastighet beror av varandra och arbetena behöver samordnas.
Inför den fortsatta projekteringen kommer förutsättningarna definieras och samordnas
mellan Sundbyberg stad och Trafikverket.

Utbyggnaden av Mälarbanan kommer att kräva berg- och Jordschakt under befintliga
grundvattennivåer på flera ställen utmed sträckan. Planerad tunnel kan också delvis
komma att bli en barriär och begränsa grundvattenströmningen i jordlagren från norr
till söder. Beroende på hur utformningen av tunneln görs finns risk för dämning av
grundvatten på norra sidan om tunneln och avsänkning med r isk för sättning på södra
sidan. För att minimera inläckage av grundvatten, och därmed minimera
grundvattenavsänkningar, kommer det att genomföras vattentätande åtgärder i
konstruktionen, både under bygg- och dr iftskedet (Trafikverket, 2021). Enligt den MKB
som tagits fram för Mälarbanan bedöms konsekvenser i form av sättningar i byggnader
och anläggningar kunna undvikas förutsatt att planerade skyddsåtgärder vidtas. För att
säkerställa att det inte sker någon skadlig omgivningspåverkan till följd av
grundvattenavsänkningar, och att planerade skyddsåtgärder är t illräckliga, kommer
Trafikverket att ta fram ett kontrollprogram för vattenverksamheten.

Sättningar pågår inom delar av planområdet. Ökad belastning, såsom ytterligare
uppfyllning över nuvarande marknivå och/ eller grundvattensänkning, kommer att
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innebära att ytterligare sättning utvecklas i lerlagret. Vid förändring av marknivåer
behöver stabilitetsberäkningar utföras. Schakter för exempelvis ledningar djupare än 2
m ska förutsättas behöva utföras inom temporär stödkonstruktion.

Byggnaden inom Lönnen 13 ska bibehållas med viss minde ombyggnation och
tillbyggnad. Uppfyllning planeras med upp till ca 0,5 m över nuvarande mark. Befintlig
byggnad är grundlagd på betongpålar vilket innebär att uppfyllning omkring byggnaden
kan medföra sättningar. Inom områden där uppfyllning utförs ska i detta skede
förutsättas att geoteknisk förstärkning erfordras, såsom exempelvis kalkcementpelare.

Luftföroreningar
Planområdet utgörs huvudsakligen av 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.

Miljökvalitetsnormer för PM10 och NO2 överskrids i dagsläget inte inom planområdet
och detaljplanen bedöms inte medföra ökade luftföroreningshalter inom planområdet
eller dess närhet, inga bostäder skapas heller inom planområdet. Idag förekommer
förhöjda halter längs med Järnvägsgatan och Landsvägen som trafikeras av både tung
trafik och personbilstrafik.

Med en föreslagen större mängd grönyta och mer plats för cykel och kollektivtrafik
skapas förutsättningar för en förbättrad situation kopplat till utsläpp av
luftföroreningar. Detaljplanen beräknas vara fullt genomförd någon gång efter 2030, då
ett flertal begränsningar av fossilt bränsle och andra miljöförbättrande regler kommer
att ha hunnit träda i kraft, dessa innebär också att förutsättningarna för utsläpp till luft
förbättras, särskilt kopplat till utsläpp av NO2, av vilket högst halter förekommer inom
och i närheten av planområdet.

Inom ramen för arbetet med Trafikverkets järnvägsplan har det gjorts
spridningsberäkningar där miljön vid tunnelmynningarna inkluderats. Dessa visade att
MKN innehålls utanför samtliga tunnelmynningar.

Föroreningar i mark och grundvatten
Detaljplanen medför t ill viss del förändrad markanvändning. Där spårområdet går idag
kommer detaljplanen medföra att markanvändningen blir torg, gata och park. Längst
västerut inom fastigheten Lönnen 13 medges i detaljplanen dels verksamheter och
kontor som är användningen idag, dels detaljhandel. Längst österut, kring den nya
stationsbyggnaden, kommer markanvändningen bland annat vara centrumverksamhet
och järnvägsstation. Där markanvändningen är satt till verksamheter, gata och kontor
behöver marken uppfylla MKM. Där markanvändningen är park behöver marken
uppfylla KM.

I samband med Trafikverkets arbete med Mälarbanan kommer stora delar av
planområdet att påverkas av schaktarbeten, inklusive inom identifierade områden med
förorenad mark samt omfattande schaktarbeten i befintlig bankropp. Detta innebär att
stora mängder jord kommer att schaktas bort.

Förorenade massor kommer att behöva transporteras bort från området t ill godkänd
mottagningsstation. Trafikverket ansvarar för rivning av befintliga spår, schakt för ny
tunnel, för anläggande av tätskikt ovan tunneln samt för återfyll upp till 60 cm under ny
marknivå. Sundbyberg stad ansvarar sedan för uppfyllnad ovan denna nivå. De massor
som ska användas för uppfyllnad och uppbyggnad av stråket ovan överdäckningen ska
uppfylla kraven för parkmark. Under förutsättning att så sker bedöms det inte innebära
några exponeringsrisker utifrån ett föroreningsperspektiv att vistas inom området.

Planerade åtgärder inom delområdena längst i öster kring stationsområdet omfattar
endast renovering av fasad samt påbyggnation alternativt att byggnaderna främst är
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belägna över spårområdet. Utifrån dessa förutsättningar har ingen provtagning skett
inom området. Inom ett antal fastigheter i östra delen av planområdet har verksamheter
pågått som kan inneburit föroreningar i mark och grundvatten. För fastigheten 2:78 har
schaktsanering avseende jord genomförts.

I området längst i väster planeras parkeringshus och avfallsanläggning. Denna
markanvändning bedöms ej innebära några krav på kompletterande undersökningar och
någon risk för vistandes inom området bedöms ej finnas. Inom Lönnen 13 planeras
markanvändningen till verksamheter, kontor och detaljhandel. Några kompletterande
undersökningar rekommenderas ej vid nuvarande markanvändning (Golder, 2021).

Sammanfattningsvis kan konstateras att förorenad mark förekommer och bedöms
förekomma inom planområdet, vilket medför att åtgärder bedöms behövas för att
marken ska vara lämplig för planerad markanvändning enligt detaljplanen.
Genomförandet av järnvägsplanen- och detaljplanen innebär att en stor mängd
jordmassor kommer att behöva schaktas ur och tas bort, bland annat för att anlägga den
nya spåranläggningen. Detta kan bidra till möjligheter att under kontrollerade former ta
hand om och avlägsna förorenade massor lokalt inom området.

Om jordmassor ska köras bort från området bör klassning/ kompletterande provtagning
ske i lämpliga enhetsvolymer för rätt hantering vid godkänd mottagningsanläggning. Vid
schakt och markberedning inom området bör de som arbetar inom området vara
uppmärksamma på eventuella föroreningar i marken genom exempelvis lukt eller
synliga förekomster av föroreningar.

För att säkerställa att marken är lämplig för avsedd markanvändning och att erforderliga
åtgärder genomförs finns administrativa villkor i plankartan samt exploateringsavtal
som reglerar hur förorenad mark ska hanteras:

Förorenad mark ska hanteras allra senast i samband med exploatering och då i
enlighet med skr ivelse i plankartan (Star tbesked för byggnadsverk får inte ges
innan markens lämplighet för bebyggande säkerställts ur ett
föroreningsperspektiv, PBL 4 kap. §14, punkt 4).

Kommunen tillser genom exploateringsavtal att exploatören hanterar
markföroreningar så att marken är lämplig för sitt ändamål vid exploateringen

Att provtagning, kontroll och omhändertagande av förorenad mark genomförs
inför/ i samband med schaktarbeten inom planområde hanteras via s k §28-
anmälan enl igt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Att förorenade massor omhändertas och transporteras godkänd
mottagningsanläggning.

Att riskbedömning visar att ev kvarlämnade eller ej tekniskt
åtkomliga/ åtgärdbara föroreningar inte medför en miljö- och hälsorisk.

Att kontroll av grundvatten samt spridning av föroreningar via grundvatten
under genomförandeskedet riskbedöms och vid behov åtgärdas.

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
fö r aku t ex po ner ing o m 30 0 µT , me n årsm ed elvärd et i nt il l järnvä gen ko m mer at t ö ka.
Trafikverket kommer att genomföra flera olika typer av åtgärder för att reducera styrkan
på fälten. Trots att utbyggnaden innebär att avståndet t ill närmaste byggnad i många fall
mins kar, ko m mer ä nd å å rs medel värd et o m 0,4 µT u n d erskrid as i sa mtl i ga bo st äd er oc h
verksamhetsbyggnader utmed sträckan (inkluderat biljetthallarna i den nya
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stationsbyggnaden). Detta är en förbättring jämfört med idag, vilket är positivt set t till
de potentiella hälsoriskerna kopplade till magnetiska fält.

MKN ytvatten
Totalt sett kan Mälaren-Ulvsundasjöns förbättringsbehov uppnås då
föroreningsbelastningen minskar från hela utredningsområdet efter genomförande av
aktuell detaljplan för järnvägen inklusive föreslagna reningsåtgärder, övriga detaljplaner
samt en separer ing av det kombinerade nätet. Därmed bidrar utredningsområdet
(inklusive detaljplanen för järnvägen) och separeringen till att miljökvalitetsnormerna
på sikt kan uppnås i recipienten.

Den befintliga årliga fosforbelastningen till Mälaren-Ulvsundasjön är idag 35,5 kg, vilket
minskar med drygt 5 kg till 30 kg efter exploateringen (vilket överstiger
förbättringsbehovet för utredningsområdet utifrån vad som anges i det lokala
åtgärdsprogrammet). Det är en konsekvens av att markanvändningen ändras i och med
exploateringen av stadskärnan samt att omfattande reningsåtgärder planeras.

Dagvatten leds idag orenat till recipienten. Positiva effekter som en separering av det
kombinerade nätet medför är att det naturliga avrinningsområdet t ill stor del återstäl ls,
dagvattnet renas och infiltreras lokalt vilket ökar grundvattenbildningen och minskar
sättningsrisken i området. Det är också positivt att bräddning av orenat spill - och
dagvatten från utredningsområdet upphör samt att dagvattenflödet t ill
avloppsreningsverket minskar. Reningsverkets reningseffekt väntas också öka när det
inkommande spillvattnet blir mindre utspätt av dagvatten.

Föreslagna åtgärdsförslag för dagvattenhanteringen är långtgående och medför
förbättringar inom delar av planområdet, medan separeringen medför en ökad
belastning till recipienten. Belastningen till Strömmen minskar för samtliga beräknade
ämnen i dagvattnet som en konsekvens av den planerade separeringen av det
kombinerade nätet. Planen bidrar därmed också till att Strömmen på sikt kan uppnå
MKN.

Separeringen kommer genomföras succesivt efter det att rubricerad detaljplan antagits.
förmodligen genomföras efter planförslagen. Separeringen orsakar en större
föroreningsbelastning till Mälaren-Ulvsundasjön än vad den tillkommande
nybyggnationen gör. Därmed bidrar de föreslagna reningsanläggningarna inom
detaljplanerna kopplade till stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna till
att uppnå MKN, även innan dess att separer ingen genomförts.

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 en minde del
att skuggas Sundbyberg 2:78 under morgon och förmiddag, Kvarteret Plåten skuggar
västra delen av torget redan i dagens läge och där bl ir det oförändrat läge. Jämfört med
tidigare förslag skuggas omgivningen och torg mindre med rubricerat detaljplan.
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UTCI-studie, Upplevelse termisk komfort kopplat till stationsområdet
U TC I u t går i från d en ”up pl evd a” t em perat u re n, vil ken meteo rol o ger i bl and refe rer ar t il l .
En upplevd temperatur i spannet 9–26 grader anses vara när man trivs att vistas
utomhus. Analysen visar att det att det är direkt i anslutning till stationshuset och
mellan stationshuset och Sundbyberg 2:78 som har en mindre mängd dagsljus, men det
är ingen skillnad mot hur det är idag då Sundbyberg 2;78 redan idag skuggar ytan.
Däremot visar UTCI-analysen att man får mer solinstrålning på torget med planförslaget
jämfört med tidigare förslag på stationshus.

Kulturmiljö inklusive stads- och landskapsbild
Det är en stor förändring att en järnväg, tidigare i markläge, föreläggs i tunnlar under
mark. Järnvägen bidrog till Sundbybergs lokaliser ing och genom sin centrala placering
har den präglat stadsmiljön och kr ing den har ett stadsrum formats. Detta rum
konstitueras av de kvarter som omger stadsrummet och kommer genom förslaget t ill
största delen att bibehållas, vilket innebär ett bibehållande av kulturvärdena då
läsbarheten tas med in i framtiden. I väster återskapas i någon mån denna trängre
rumslighet genom ny bebyggelse, (utanför rubricerad detaljplan) även om skalan blir
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större. I öster t illkommer en låg järnvägsstation, vilken bidrar t ill att bibehålla den
rumslighet genom stadsmiljön som järnvägen gett upphov till, samt återskapa en
komponent som saknats sedan den gamla stationen revs.

Järnvägen har var it viktig för Sundbyberg framväxt, men har också inneburit en
barriäreffekt. Denna barr iäreffekt innebär få passager över järnvägen, där endast en inte
är planskild. I dagsläget finns två gångtunnlar under mark, vilka upplevs som otrygga.
Planförslaget innebär att järnvägen grävs ner, däckas över och den yta som
tillgängliggörs omvandlas till park och torgyta. Järnvägens barriäreffekt upphör i
samband med överdäckningen och den nya stadsbilden kommer att innebära ett
betydligt större inslag av grönska i stadsbilden än idag samt ger en yta som
tillgängliggörs för allmänheten.

Så som både kulturmiljöutredningen 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
informationstavlor. Dessutom blir järnvägssträckningen spårbar ovan mark då den
ersätts av parkmark, torg, gata och stationshus. I möjligaste mån ska befintliga träd
återplanteras någonstans i planområdet. Planförslaget med dess förändr ingar innebär
att de kulturhistoriska värdena främst påverkas positivt. Den visuella upplevelsen av
tågtrafiken på markspår går att se i planområdets angränsande stadsdelar i Solna och
Stockholm.

Bebyggelsen i den östra delen av planområdet som rymmer kontorshus ansluter t ill en
större skala som redan idag etablerat sig i området med kvarterstora och höga
byggnadsvolymer – Magasinet 1, Godset 4, Orgeln 7, Sundbyberg 2:78, Cirkusängen 6
med flera.

Den nya låga stationsbyggnaden bidrar genom sin specifika form, som signalerar
stationsfunktionen, till en välgörande rumslig dynamik till en i övrigt storskalig miljö.
Den begränsade höjden och att den är fristående gör att det även i framtiden är möjligt
att läsa det stadsrum i vilket järnvägssträckningen ovan mark tidigare fanns.
Bebyggelsen skapar också en ny platsbildning i östra delen av staden just där Solna stad
tar vid. Sedan det förra stationshuset revs uppstod en brist som det nya stationshuset
kan avhjälpa. Områdets östra del har en något otydlig karaktär i nuläget, vilket innebär
att påverkan på områdets kulturhistoriska värden bedöms som begränsad, även om
närområdets skala utmanas.

På Sundbybergs torg planeras nya byggnader i relativt blygsam skala i form av
mobil itetshus och café/ restaurang, som med sina funktioner kopplar till en
trafikknutpunkt fungerar de väl på torgytan. Den nya bebyggelsen i anslutning till torg
och station har utformats med respekt till befintlig miljö och dess kvaliteter. Den
kulturhistoriskt värdeful la bebyggelse som även fortsät tningsvis kommer att omrama
stadsrummet – torg och park – åt norr, väster och söder kommer även fortsättningsvis
att bidra till Sundbybergs torgs och Järnvägspromenadens karaktär, en kvalitet som
endast i begränsad utsträckning påverkas negativt av ny bebyggelse på torget.

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 ti ll fysisk aktivitet.

Planområdets centrala läge gör att planförslaget ger ökade möjligheter att ta sig til l
Bällstaån och Bällstaviken samt att få t ill 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



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
Manne Berndtsson/John Reinbrand

2022-06-10 80 (96)
DNR KS-0243/2018

grönområden utmed sträckan, i de fall då grönyta måste tas bort i samband med
genomförandet som till exempel längs med spårområdet, t illkommer 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 l judnivåerna i flera parker, där ibland Marabouparken. Vidare bedöms den nya
Sundbyberg station ha ett större upptagningsområde än nuvarande station och bättre
tillgänglighet framför allt för dem som bor och arbetar i Lilla Alby respektive Solna
Business Park. Ett exempel på en yta som växer avseende rekreation är Sundbybergs
torgs befintliga torgyta, vilken i dagsläget kraftigt begränsas 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 ger planförslaget området tydligt positiva värden när det gäller
både grönstruktur, tillgänglighet och rekreation då järnvägsanläggningen i major iteten
av planområdet förläggs under mark och att det då tillkommer en större yta av
parkmark, samt fler 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 även
avseende störningar och r isker. Detaljplanens prioriter ing av gång och cykel är också en
positiv effekt av planförslaget ur hälsosynpunkt.

Jämställdhets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv
Arbetet med planförslaget har beaktat det nationella målet för jämställdhet, där 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 ny bebyggelse möjliggörs direkt utanför planområdet i
och med järnvägens nedgrävning och därmed blir det fler människor som rör sig längs
kontors- och bostadshus, gator och parker, platser som idag upplevs som glest befolkade
och otrygga efter mörkrets inbrott. Planförslaget med det tydliga parkstråket förbättrar
orienterbarheten i området och samtidigt förbättrar t illgängliggör omkringliggande
områden. Planförslaget ger ökad tillgänglighet i nord-sydlig riktning över
Järnvägspromenaden då ett stort antal övergångar skapas 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. Planförslaget ger en minskad
barriäreffekt jämfört med nuläget.

Kollektivtrafiken förbättras i planförslaget genom att fler busslinjer passerar området.
En god tillgänglighet till bussar som trafikerar stadsdelen ger en mer aktiv stadsmiljö
under större delen av dygnet. Detaljplanen möjl iggör exploatering i t idigare
industriområde och den framväxande stadsdelen som helhet (övrig bebyggelse hanteras
i de andra påbörjade detaljplanerna kopplade till projektet Sundbybergs nya stadskärna)
medför att det finns ett gott underlag för service.

Även boende i andra närliggande områden, som södra Duvbo, centrala Sundbyberg och
Lilla Alby samt närliggande Annedal och Solna Business park kommer få det bättre sett
t ill det ökade serviceunderlaget som skapas i och med planförslaget och de övr iga
detaljplanerna kopplat till Stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna.
Projektet ger en blandad bebyggelse med bostäder, kontor, handel och
centrumanvändning, det ger ett blandat utbud av service och verksamheter som i sig
kapar ett flöde av människor under olika tider på dygnet, vilket i sin tur ökar tryggheten
i området.

Goda gång- och cykelförbindelser innebär att barn i större utsträckning kan röra sig på
egen hand i trafiksäkra mil jöer. Hela planområdet planeras för trafik med
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hastighetsbegränsning 30 km/ tim vilket är positivt för säkerheten i området. Genom att
skapa ett grönt promenadstråk med flera platsbildningar skapas fler mötesplatser inom
planområdet och fler personer kommer som en följd av stadsutvecklingen vara i rörelse
jämfört med idag. Genom att skapa fler och tydligare passager till Marabouparken, som
idag har en avlägsen placer ing, kan platsen passeras och nyttjas i högre utsträckning
även när det är mörkt.

Barnets rättigheter
Planarbetet påbör jades innan barnkonventionen blev lag och har i stället tagit sin
utgångspunkt i Barn- och äldreanalysen (WSP 2017) som är en del i planprogrammet för
Sundbybergs nya stadskärna som togs fram innan detal jplaneförslaget startade. Den 1
januari 2020 trädde en ny svensk lag i kraft, Barnrättslagen (SFS 2018:1197) och ti ll
grund för lagen ligger FN:s konvention om barnets rätt igheter, även kal lad
Barnkonventionen. I samband med genomförandet av detaljplanen ska den hanter ingen
genomföras med relation till barnets rätt igheter och på detta sätt synliggörs projektets
påverkan på barn och unga.

Sundbybergs stad arbetar med barnkonsekvensanalys som verktyg i arbetet att
identifiera brister och möjligheter med avseende på barns rätt igheter i planarbetet och
barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter ska tillgodoses. Exempel på dessa
rättigheter är barnets rätt t ill lek, vila och frit id.

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 närmil jön utgör deras utvecklingsmiljö.
Barns framtida hälsa och välbefinnande är starkt kopplad till uppväxtmiljöns kvali teter.

I planprogrammet gjordes en barn- och äldreanalys (WSP 2017) och det är t illsammans
med skolprojekt i Ängskolan inarbetad i såväl gestaltningsprogram som den tekniska
förstudie som tagits fram parallellt med arbetet med detal jplanen. Vidare är det av stor
vikt att framför allt i den kommande genomförandefasen ges en större möjlighet ti ll ett
ökat deltagande från barn och ungdomar i utformningen av allmän plats.

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 rätt igheter. Målsättningen är att alla
personer har delaktighet på lika villkor oavsett funktionsvar iation.

Bebyggelsen ska klara tillgängligheten i enlighet med Boverkets byggreglers BBR krav på
utom- och inomhusmiljö. Sundbybergs stad ska möjliggöra för personer med
funktionsnedsättning att kunna vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor. I
projektets genomförandefas kommer det finnas möjlighet till delaktighet i fråga om den
kommande gestaltningen i form av dialog med personer med olika
funktionsnedsättningar samt pensionärsföreningar.

Pågående detaljplaner i närområdet
Stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna består av flera detaljplaner som
gränsar direkt t ill varandra, där detta planförslag är en av fyra detaljplaner. De andra tre
är detaljplan för Sundbybergs nya stadskärna - södra delen mot järnvägen, detaljplan för
Sundbybergs nya stadskärna - södra mot Bällstaviken och detaljplan för Sundbybergs
nya stadskärna - västra delen. Alla tre detaljplaner samt detaljplanen för järnväg har
initierats efter framtagandet av ett planprogram för området. Detaljplan för järnvägs
antagande bygger på att exploatering i de pågående detaljplanerna i dess direkta närhet
går att antas och genomföras kopplat till medfinansier ingsavtalet och dess tilläggsavtal
mellan Sundbybergs stad och Trafikverket.
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Utöver detta finns 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. Exempel på ett sådant är ett behov av en ny
detaljplan för delar av Ekbacken och Duvmossen.
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Detaljplanens genomförande

Inledning
Detta avsnitt omfattar de aktiviteter som behövs för att genomföra planen. Avsnittet
redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som
krävs för att på ett samordnat och ändamålsenligt sätt genomföra detaljplanen. Det
framgår när, hur och på vilket sätt planen ska genomföras.

Det klarläggs även vem som är ansvarig för ol ika delar av genomförandet och vilka
ekonomiska förutsättningar som finns. Denna del av planhandlingen har ingen
självständig rättsverkan utan ska endast vara vägledande vid genomförandet av
detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskri fter framgår i stället av plankartan och
planbestämmelserna. Planen upprättas enligt reglerna i plan-och bygglagen, PBL
(2010:900).

Järnvägsplan
Parallellt med arbetet att ta fram denna detaljplan pågår arbetet med att ta fram en
järnvägsplan som berör samma sträcka. Järnvägsplanen redovisar mark eller annat
utrymme som kommer behövas permanent eller ti llfälligt för järnvägsanläggningens
genomförande.

När en järnvägsplan får rättsverkan kan den som ska anlägga järnvägen begära inlösen
av sådan mark eller sådant utrymme som enligt planen inte endast t illfälligt ska
användas för järnvägsändamål. Fastighetsägare som har mark ut lagd för detta ändamål
kan även begära inlösen. För åtkomst till marken krävs domstolsbeslut,
lantmäteriförrättning eller avtal.

En detaljplan kan möjl iggöra eller omöjliggöra anspråk enligt järnvägsplanen då järnväg
inte får byggas i str id mot gällande detaljplan eller dess bestämmelser. Vidare kan en
detaljplan som inte stämmer överens med järnvägsplanen innebära hinder vid
fastighetsbildning, se 3 kap. 2 § FBL (1970:988). Med denna detaljplan ska sådana
hinder undanröjas.

Organisatoriska frågor
Tidplan
För detaljplanen gäller följande tidplan:

Samråd september-november 2019

Granskning juni-augusti 2022

Antagande december 2022

Laga kraft (förutsatt att detaljplanen inte överklagas) januari 2023

Planområdet kommer att byggas ut etappvis efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Anläggandet av järnvägstunneln kommer påbörjas först. För genomförandet av den
allmänna platsen och annan bebyggelse kommer samordning behöva ske med
Trafikverkets projekt Mälarbanan.

Detaljplanen är den första detaljplanen av fyra detaljplaner inom
stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna. Övr iga tre detaljplaner är under
framtagande och är beroende av Trafikverkets planering av tunnelutbyggnaden.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag detal jplanen vinner laga kraft. Med
genomförandetid avses den tid då fastighetsägarna har en garanterad rätt att bygga
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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 12 Weicon AB

Lönnen 13 Anti-Corrosion Fastighets AB

Sundbyberg 2:4 Sundbybergs stad

Sundbyberg 2:9 Sundbybergs stad

Sundbyberg 2:11 Trafikverket

Sundbyberg 2:17 Sundbybergs stad

Sundbyberg 2:78 Sundbyberg 2:78 Handelsbolag

Ängen 1 Sundbyberg Stadshus AB

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Allmän plats
Sundbybergs stad är huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Det
innebär att staden ansvarar för utbyggnad, drift och underhål l av allmän plats inom
planområdet. Staden tillsammans med exploatörerna i planområdet kommer att bekosta
utbyggnaden av allmän plats.

Kvartersmark
Respektive exploatör bekostar och ansvarar för samtliga åtgärder gällande byggande,
drift och underhåll inom kvartersmark.

Trafikverket ansvarar för utbyggnaden av järnvägsanläggningen i dess helhet.
Trafikverket behöver söka samtliga nödvändiga tillstånd som krävs samt genomföra alla
åtgärder på ett sådant sätt att så lite störningar som möjligt sker för omgivningen.
Eftersom anläggandet sker i centrala Sundbyberg kommer stor samordning krävas
mellan Trafikverkets projekt, Sundbybergs stadsutvecklingsprojekt Sundbybergs nya
stadskärna, exploatörer i området och övriga intressen i Sundbyberg för att möjliggöra
en fungerande stad under byggtiden. När väl järnvägen är utförd ansvarar Trafikverket
för den löpande driften och förvaltningen av anläggningen.

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.
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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
leveranspunkten samt för anläggande av nya ledningar. Trafikverket ansvarar för och
bekostar flytt av ledningar och andra tekniska anläggningar som behövs för
genomförandet av järnvägsanläggningen.

Sundbybergs stad ansvarar för och bekostar eventuell flytt av ledningar och andra
tekniska anläggningar som behövs för Stadens stadsutvecklingsprojekt. Trafikverket och
staden ansvarar för att kontakta berörd ledningsägare innan åtgärder vidtas som
påverkar ledningsägarnas anläggningar.

Avtal
Som tidigare beskrivits skapar järnvägsplanen möjl igheter att ta mark i anspråk.
Domstolsbeslut, lantmäteriförrättning eller avtal krävs för att ta sådan mark eller sådant
utrymme i anspråk som enligt järnvägsplanen inte endast t illfälligt ska användas för
järnvägsändamål. Mark som behövs tillfälligt, för genomförandet av
järnvägsanläggningen, kan tas i anspråk då järnvägsplanen fastställs. Trafikverket avser
att avtalsmässigt komma överens med berörda parter.

Avtal Trafikverket
Sundbybergs stad och Trafikverket ingick den 18 mars 2013 ett medfinansieringsavtal
avseende utbyggnad av Mälarbanan i tunnel genom Sundbyberg. Sundbybergs stad har
enligt avtalet åtagit sig att vara med och finansiera järnvägsutbyggnaden under
förutsättning att järnvägen förläggs i tunnel. Avtalet reglerar vidare ansvarsfördelning
samt fastighetsrättsliga principer. Den 25 maj 2018 upprättades ett tilläggsavtal för att
förlänga tunneln västerut.

Genomförandeavtal för byggskedet och avtal om tillfälligt nyttjande på Sundbybergs
stads mark ska tecknas mellan Trafikverket och Sundbybergs stad innan detaljplanens
antagande. Genomförandeavtalet ska reglera Trafikverkets och stadens ansvar,
kostnader för genomförandet av utbyggnaden av järnvägen genom Sundbyberg samt
Stadens stadsutvecklingsprojekt. Avtalen ska tillsammans med detaljplanen antas av
kommunfullmäktige.

Ett eller flera avtal ska upprättas mellan Sundbybergs stad och Trafikverket rörande den
mark som med stöd av detaljplanen behöver byta ägare. Principer för
fastighetsbildningen ska beskr ivas i genomförandeavtal mellan Trafikverket och
Sundbybergs stad. Med stöd av genomförandeavtalet ska nödvändiga köpeavtal och
överenskommelser upprättas.

Trafikverket ansvarar för upprättandet av övr iga avtal som krävs för genomförandet av
järnvägsanläggningen.

Avtal övriga
Sundbybergs stad och övriga exploatörer inom planområdet ska upprätta
exploateringsavtal innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet ska reglera kostnads-
och ansvarsfördelningen mellan Sundbybergs stad och exploatören. Exploateringsavtal
ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med antagande av detaljplanen.

För detaljplanens genomförande är anläggandet av allmän plats i enlighet med
detaljplanen nödvändig. Sundbybergs stad kommer ställa krav på exploatören att
finansiera anläggandet av allmänna anläggningar som är nödvändiga för detaljplanens
genomförande.

Som tidigare beskrivits har Sundbybergs stad i medfinansieringsavtal åtagit sig att
finansiera järnvägsutbyggnaden. Sundbybergs stad har antagit riktlinjer för
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medfinansieringsersättning som ställer krav på exploatörer att betala
medfinansieringsersättning för tillkommande byggrätter inom ett bestämt område.
Samtliga delar av detaljplaneområdet omfattas av riktlinjerna och Sundbybergs stad
kommer därför ställa krav på att exploatören ska betala medfinansieringsersättning.

Exploater ingsavtalet kommer i övrigt innehålla t idsplaner, överenskommelser om
marköverlåtelser, rätt ighetsupplåtelse med mera om så är nödvändigt.

Åtgärder i det befintliga ledningsnätet på kvartersmark regleras i avtal mellan
exploatören och ledningsägaren. Åtgärder i det befintliga ledningsnätet på allmän
platsmark regleras i avtal mellan Sundbybergs stad och ledningsägare. Om åtgärder i
ledningsnätet krävs för genomförandet av järnvägsanläggningen kan Trafikverket såväl
som Sundbybergs stad/ exploatören behöva teckna avtal med ledningsägaren.

Eftersom Sundbybergs stad är huvudman för allmän plats ska den allmänna platsen ingå
i fastighet ägd av staden. För genomförandet av detaljplanen i denna del har
Sundbybergs Stad för avsikt att teckna avtal som möjliggör fastighetsreglering. Om
överenskommelse inte träffas finns möjlighet för Sundbybergs stad att lösa in marken.
På motsvarande sätt är Sundbybergs stad skyldig att förvärva marken om
fastighetsägaren begär det.

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 t ill 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
fastighet genom fastighetsreglering. Detaljplanen medför att nedanstående åtgärder
behövs för att fastigheterna och deras gränser ska överensstämma med detaljplanen.

Principer fastighetsbildning järnvägsfastighet
Genom Sundbyberg kommer järnvägen förläggas i tunnel under mark. Under en kortare
sträcka kommer järnvägen gå ovan marknivån. Där järnvägen går ovan mark tas mark i
anspråk utan begränsningar vertikalt. För järnvägstunneln kommer ett tredimensionellt
avgränsat fastighetsutrymme bildas. Av plankartorna framgår det tredimensionella
fastighetsutrymmets avgränsning vertikalt och horisontellt. För den fortsatta
beskrivningen kommer utrymmet benämnas som järnvägsfastigheten.

Järnvägsfastigheten är i detaljplanen utlagd med användningsbestämmelsen T1.
Järnvägsfastigheten är avgränsad horisontellt så att planerad tunnelkonstruktion ingår
samt ett utrymme om tre meter på vardera sida om tunnelkonstruktionen.

Gränsen vertikalt går från tänkt överkant av skyddsbetong, som går strax över själva
taket på tunneln och ner tre meter under den lägst belägna konstruktionsdelen.
Förhållandet illustreras av figur 1 nedan. Det röda samt det gröna området kommer ingå
i järnvägsfastigheten. Inom det gröna området ska ingen del av tunnelkonstruktionen
förläggas. Inom det gröna området kommer allmännyttiga ledningar behöva förläggas.
Därför har det gröna området reserverats för allmännyttiga underjordiska ledningar.
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Figur 1 - illustrerande avgränsningen av järnvägsfastigheten i för hållande ti ll planerad
tunnelkonstr uktion

Järnvägsfastigheten kommer avgränsas på ovanstående sätt under den nya
stationsbyggnad med undantag för ett område ovanför tunneln som kommer krävas i
stationsbyggnaden. Här kommer ingå rulltrappor, teknikutrymmen och annat som
behövs för järnvägsanläggningen. Hur äganderätten ska avgränsas och nödvändiga
rättigheter bildas kommer regleras i avtal med Trafikverket och Sundbybergs stad.

Fastighetskonsekvenser järnvägsfastighet
Som ovan beskrivits kommer ett tredimensionellt fastighetsutrymme bildas för den del
av järnvägen som går under mark, här benämnt järnvägsfastigheten.
Järnvägsfastigheten avgränsas horisontellt som vertikalt. Markområdena under och
över järnvägsfastigheten kommer ingå i annan fastighet och har annan markanvändning
i detaljplanen. Markområdena där sådana förhållanden föreligger framgår av figur 2
nedan. Nedan beskr ivs nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder för bildandet av
järnvägsfastigheten.
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Figur 2 - illustr erande områden med figursnummer för vilka fastighetsbildningsåtgärder kr ävs
för avgränsningen och bildandet av järnvägsfast igheten

Del av föl jande fastigheter kommer ingå i järnvägsfastigheten. Markområdet under och
över järnvägsfastigheten är utlagd som allmän plats:

Ängen 1 (se figurnummer 1.)

Lönnen 13 (2.)

Lönnen 12 (3.)

Sundbyberg 2:9 (4.)

Lönnen 7 (5.)

Kilen 2 (6.)

Kabeln 6 (9 samt 11.)

Kiosken 1 (13.).

För ovanstående områden kommer fastighetsregler ing behöva ske till fastighet ägd av
Sundbybergs Stad, Sundbyberg 2:4 eller Sundbyberg 2:17, samt till fastighet ägd av
Trafikverket, Sundbyberg 2:11. Som tidigare beskrivits avgränsas järnvägsfastigheten
vertikalt och det är denna del av området som genom fastighetsreglering kommer
överföras till Trafikverkets fastighet. Resterande del av området, såväl under som över
järnvägsfastigheten, ska regleras in i Sundbybergs stads fastighet.

Områden inom fastigheterna Sundbyberg 2:4, 2:17 samt 2:11 kommer behöva byta
ägare. För Sundbyberg 2:11 (8.) kommer all mark som inte ska ingå i järnvägsfastigheten
genom fastighetsreglering överföras till Sundbyberg 2:4 eller 2:17. Från Sundbyberg 2:4
(12.) samt Sundbyberg 2:17 (7 och 10.) kommer det tredimensionella fastighetsutrymme
som utgör järnvägsfastigheten genom fastighetsreglering föras över till Sundbyberg 2:11.

Del av Sundbyberg 2:11 (14.) samt del av Sundbyberg 2:17 (15.) kommer utgöra området
för nya Sundbybergs station som kommer utgöra en enskild fastighet. För att kunna
bilda fastigheten krävs att det område inom 15. som inte ska utgöras av
järnvägsfastigheten genom avstyckning bildar en egen fastighet. All mark som inte ska
ingå i järnvägsfastigheten inom 14. ska genom fastighetsreglering överföras till den
nybildade fastigheten.
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Fastighetskonsekvenser i övrigt
Detaljplanen innebär även att fastighetsbildning behöver ske utanför
järnvägsfastighetens tilltänkta horisontella gränser. Här beskrivs den fastighetsbildning
som är nödvändig i övrigt för genomförandet av detaljplanen. Markområdena redovisas
med figurnummer i figur 3 nedan.

Figur 3 – illustrerande områden med figursnummer för vilka fastighetsbildningen krävs utanför
jär nvägsfastighetens avgränsning hor isontellt

Som ovan beskrivits kommer del av järnvägen gå över marknivån och där sker ingen
avgränsning vertikalt som för järnvägsfastigheten. För detta ändamål kommer del av
Ekdungen 1 (se figurnummer 1.) samt del av Lönnen 13 (3.) genom fastighetsreglering
föras över till Sundbyberg 2:11.

Följande områden är i detal jplanen utlagd som allmän plats och ska genom
fastighetsregleringen föras över ti ll Sundbyberg 2:4 eller 2:17:

mmer Del av Ekdungen 1 (2.)

Delar av Sundbyberg 2:11 (4, 11, 13 och 15.)

Delar av Kabeln 6 (6 och 7.)

Del av Kiosken 1 (9.)

Del av Sundbyberg 2:17 (5.) är utlagd som teknisk anläggning för järnvägen. Trafikverket
avgör om rätten till den tekniska anläggningen ska upplåtas med någon typ av rättighet
eller med äganderätt. För äganderätt krävs att området genom fastighetsreglering förs
över ti ll Sundbyberg 2:11. Eftersom själva anläggningen avgränsas till markplan och
källarplan och behov av ett visst utrymme ovan marknivån främst behövs för t illträde
pågår förhandlingar mellan Sundbybergs Stad och Trafikverket om att avgränsa området
i vertikalt. En sådan avgränsning kommer ske i Detaljplan för Nya stadskärnan - Västra
delen.

Del av Sundbyberg 2:4 (8.) är utlagd med ändamål transformatorstation i detaljplanen.
Aktuell ledningsrättshavare får avgöra om området ska tas i anspråk med äganderätt,
vilket kräver avstyckning, eller genom upplåtelse med ledningsrätt.

Delar av Sundbyberg 2:11 (10, 12 och 14.) ska genom fastighetsreglering föras över t ill
Sundbyberg 2:4 alternativt 2:17. Sedan behöver avstyckning ske för områden med
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figursnummer 10 och 12 för bildandet av två nya fastigheter i överenstämmelse med
detaljplanen. Området med figursnummer 14 ska genom fastighetsreglering föras över
till Sundbyberg 2:78.

Servitut och ledningsrätt
Servitut är normalt en rätt för en fastighet (härskande fastighet) att använda en annan
fastighet (t jänande fastighet) på ett bestämt sätt, exempelvis för vägändamål. Ett sådan
rätt benämns som ett posit ivt servitut och skiljer sig från ett negativt servitut som
innebär en begränsning för tjänande fastighetsägare att använda sin fastighet.
Exempelvis kan ett negativt servitut innebära att ägaren till den tjänande fastigheten
inte får anlägga en byggnad på sin fastighet som fastighetsägaren annars skulle ha rätt
att göra.

Servitut är till skillnad från nyttjanderätt endast knutet ti ll fastigheter samt gäller i regel
tills vidare och har inget slutdatum. Ett servitut kan antingen bildas genom avtal mellan
berörda fastigheters ägare (avtalsservitut) eller genom beslut av myndighet
(officialservitut). Den senare kan bildas vid ansökan t ill Lantmäteriet.

Ledningsrätt kan t ill skillnad från servitut gälla till förmån för såväl fastighet som
juridisk person. Ledningsrätt är en rätt för förmånstagaren att använda en fastighet på
ett av Lantmäter iet bestämt sätt. För vilka ändamål en ledningsrätt kan bildas framgår
av ledningsrättslagen. Ledningsrätt kan bildas för allmänna ledningar med ändamål som
finns angivna i ledningsrättslagen som starkström, vatten- och avlopp med mera.

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära att flertalet allmännyttiga ledningar
behöver ändra lokalisering. Centrala Sundbyberg är tätbebyggt och flera aktörer behöver
använda samma ytor. Skyddszonen som kommer ingå i järnvägsfastigheten, se grönt
område i figur 1, behöver användas för viktiga allmännyttiga ledningar och reserveras
därför för detta ändamål. Det anses nödvändigt att möjlighet skapas för berörda
ledningsaktörer att rättsligt kunna trygga sin rätt att ha ledningar inom skyddszonen, i
detta fall genom ledningsrätt. Ledningsaktörernas behov behöver vägas mot det
allmänna intresset för Mälarbanan.

I övrigt kommer flertalet allmännyttiga ledningar förläggas i allmän plats. Om rätten till
ledningarna behöver tryggas kan avtalsservitut alternativt nyttjanderätt upprättas med
Sundbybergs stad eller officialservitut alternativt ledningsrätt bildas efter ansökan t ill
Lantmäteriet.

Järnvägsfastigheten avgränsas enligt ovan men behovet av att skydda
järnvägsanläggningen sträcker sig utanför dessa gränser. Vid utformningen av den
allmänna platsen behöver hänsyn tas till den underliggande järnvägsanläggningen.
Enligt en bestämmelse i plankartorna ska ingrepp i form av schaktning, sprängning,
spontning, pålning, borrning, uppfyllnad och liknande inte ske som kan skada
järnvägsanläggningen. Bestämmelsen möjliggör ett negativt servitut till förmån för
järnvägsfastigheten för det ändamål som anges i egenskapsbestämmelsen.

Som ovan beskrivits kommer stationsbyggnaden utgöra en egen fastighet. I nom
stationsbyggnadsfastigheten kommer rätt igheter behöva bildas till förmån för
underliggande järnvägsfastighet. Tunnelbanan som förvaltas av Trafikförvaltningen
kommer även behöva nödvändiga rätt igheter. Trafikverket, Sundbybergs stad och
Trafikförvaltningen ska upprätta erforderl iga avtal.

Sundbybergs Avfall och Vatten AB ansvarar för genomförande och skötsel av den
sopsugsanläggning som ska uppföras inom planområdet. Sopsugsanläggningen föreslås
byggas ihop med parkeringshuset. Ansökan om inrättandet av ledningsrätt eller servitut
kan ske till Lantmäteriet efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Övriga servitut och andra rättigheter, till följd av detaljplanen, vilket behöver inrättas,
ombildas och upphävas ska ses över efter att planen har vunnit laga kraft.
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Planförslaget innebär att följande rättigheter påverkas och behöver omprövas:

Akt 01-SUS-66.1 Officialservitut för spår-och

stationstunnel

Akt 0180-A113/ 1975.1 Officialservitut för spår-och

stationstunnel

Akt 0183-03/ 2.1 Officialservitut, järnvägstrafik

Akt 0183-03/ 2.2 Officialservitut för väg

Akt 0183-03/ 2.3 Officialservitut för gångtunnel

Akt 0183-03/ 2.4 Officialservitut för gångtunnel

Akt 0183-05/ 16.1 Officialservitut för Järnvägstillbehör

Akt 0183-06/ 3.1 Ledningsrätt för starkström

Akt 0183-12/ 14.1 Officialservitut för väg

Akt 0183-12/ 14.2 Officialservitut för väg

Akt 0183-12/ 23.1 Ledningsrätt för starkström

Akt 0183-84/ 3.1 Ledningsrätt för vatten

Akt 8183-87/ 2.5 Officialservitut för ledning

Akt 0183-92/ 10.1 Ledningsrätt för fjärrvärme

Akt 0183-95/ 8.1 Ledningsrätt för fjärrvärme

Akt 0183-95/ 9.1 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 Lantmäteriet. Idag finns inga berörda gemensamhetsanläggningar inom
detaljplaneområdet.

Lantmäteriet 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, antingen
enskilt eller som en gemensam ansökan med berörd eller berörda fastighetsägare. Vad
gäller omprövning av ledningsrätt kan såväl berörd fastighetsägare som
ledningsrättshavare ansöka.

Trafikverket ombesörjer de fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för
järnvägsanläggningen. För den mark som ska byta ägare mellan Trafikverket och
Sundbybergs stad ska pr inciperna för marköverför ingarna regleras i genomförandeavtal
mellan parterna. Parterna har för avsikt att gemensamt ansöka om
lantmäteriförrättning.
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Övriga exploatörer ansvarar för att ansöka om fastighetsbildningsåtgärder som krävs för
att genomföra detaljplanen.

Tekniska frågor
Störningar under byggtiden
Som ovan beskrivits kan mark som behövs tillfälligt, för genomförandet av
järnvägsanläggningen, tas i anspråk då järnvägsplanen fastställs. Markområdena
kommer behövas under byggskedet. Markanspråket berör såväl områden inom som
utanför detaljplanområdet. För att öka samordningen och minimera störningarna under
byggtiden kommer frågor rörande det tillfälliga markanspråket regleras i avtal mellan
Trafikverket och Sundbybergs stad.

Gällande krav på byggbuller och materialhantering kommer att t illämpas för att minska
störningarna under byggtiden. Planområdet hanterar en mycket central plats i
Sundbyberg med stort flöde av människor vilket innebär behov av att minimera
omgivningspåverkan för fastighetsägare, näringsidkare, resenärer och boende.
Omgivningspåverkan vad gäller framkomlighet för ol ika trafikantgrupper ska beaktas
under genomförandefasen. Parallellt pågår en miljödomsprocess rörande Trafikverkets
järnvägsanläggning.

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. Sundbybergs stad får
tillgång till all mark ovanpå tunneln och ansvarar för alla åtgärder för infrastruktur och
iordningställande av mark till en fungerande stadsmiljö.

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 spillvattennätet söder
om Mälarbanan kommer att öka. Där ny gatustruktur planeras, måste även nytt VA-
system anläggas. Länsstyrelsen anser att den totala belastningen av
avloppsreningsverken på berörda vattenförekomsterna måste minska för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Därför behövs en separering av dagvattnet från
spillvattnet och den förstnämnda ska inte ledas till reningsverk. Sådan separer ing
kommer även ske i andra delar av centrala Sundbyberg.

Dagvatten
Detaljplanen medför ombyggnation av befintliga dagvattenledningar och nya
dagvattenledningar t illkommer. Fördröjning av dagvatten ska ske i enlighet med
Sundbybergs stads dagvattenpolicy och pr inciperna om lokalt omhändertagande av
dagvatten samt de dagvattenutredningar som tagits fram för området. Ledningssystemet
kommer utvecklas inom och utanför detaljplaneområdet. Dagvattnet kommer mynna ut
i Bällstaviken.

El, tele, bredband
Befintliga ledningar kommer att påverkas inom planområdet. En stor mängd låg- och
högspänningsledningar finns inom planområdet vilket behöver hanteras i den fortsatta
processen, som samtidigt hanterar vart nya nätstationer behöver placeras. Systemet med
tele består av kopparledningar och fiber i området. Befintliga system med kopparnät och
optofiber behöver även läggas om.

Hänsyn ska allt id tas till anläggningarnas läge och olägenheter för ledningshavare ska
undvikas så långt som möjligt. Nya installationer för att t illgodose områdesförsör jningen
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av el, tele och bredband kommer att projekteras och förläggas till bostädernas läge. Nya
ledningar ska placeras i det befintliga och tillkommande vägnätet.

Övrigt ledningar
Utöver ledningarna som nämns ovan kommer även andra befintliga ledningar i området
runt tunnelsträckningen och dess närhet flyttas.

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.

Brandskydd
Exploatörerna ska redovisa att brandvattenförsör jningen är säkerhetsställd i samband
med bygglov. Tillträde för räddningstjänstens fordon är t illgodosett. 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
Kommunalekonomiskakonsekvenser
Sundbybergs stad 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.

Sundbybergs stad har intäkter i form av försäljning av kvartersmark med tillhörande
byggrätter. Samtliga exploatörer som bygger bostäder, kontor eller annan bebyggelse
inom detaljplanen ska erlägga ett exploateringsbidrag, medfinansieringsersättning och
ersättning för plankostnader till staden.

Sunderbybergs stad har kostnader för statliga medfinansiering till Trafikverket, för
anläggande av ny infrastruktur inom allmän platsmark, eventuell inlösen av allmän
platsmark samt program- och plankostnader. Till detta kan läggas kostnader för
projektutveckling och övriga fastighetskostnader.

Planavgift
Plankostnadsavtal ska upprättas mellan exploatörerna och Sundbybergs stad angående
kostnaderna för upprättande av detaljplan för området. När plankostnadsavtal
upprättats anses planavgiften erlagd.

Bygglovsavgift
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 fyra olika detaljplaner
och genomförandet kommer därmed att ske etappvis. Exploatörerna inom
planprogramsområdet kommer tillsammans med Sundbybergs stad att dela på
kostnaden för utbyggnad av allmän plats.

Kostnader för kvartersmark
Respektive exploatör bekostar byggnation inom kvartersmark. Exploatörer får utgifter
för eventuell r ivning 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.

Trafikverket bekostar utbyggnaden av järnvägen. Sundbybergs stad är med och
finansierar utbyggnaden med stöd av upprättade avtal.

Förrättningskostnader
Lantmäteriet tar betalt för sitt arbete vid ansökan om lantmäteri förrättning. Observera
att i många fall kan berörda parter komma överens om en kostnadsfördelning. I andra
fal l där så inte är fallet eller parterna inte är överens om hur kostnaderna ska fördelas
gör Lantmäteriet en bedömning och beslutar därefter. Hur uppkomna kostnader, så
kallade förrättningskostnader, i slutändan ska fördelas får avgöras av Lantmäteriet.

Genomförandeavtal med Trafikverket samt exploater ingsavtal med exploatörerna
kommer reglera principer för fördelning av förrättningskostnader mellan parterna.
Avsikten är att sedan föra över dessa principer i ansökningar/ överenskommelser som
sedan skickas in till Lantmäteriet.

Teknisk försörjning
För anslutning till det al lmänna VA-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt gällande VA-
taxa. Avgiften utgörs av anläggningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgift
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(per iodisk avgift). Anläggningsavgiftens storlek är bland annat beroende av fastighetens
storlek, antal lägenheter och om fastigheten ansluts t ill vatten, spillvatten (avlopp) och
dagvatten. Utbyggnad och drift av övr ig 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 ol ika 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.

Berördaav detaljplanens genomförande
Konsekvenser för berörda fastighetsägare och rätt ighetshavare med flera summeras i
tabell nedan. Observera att frågor om rättigheter och om upplåtelse av mark prövas och
beslutats slutligen av Lantmäteriet. Frågan avgörs i en lantmäteriförrättning.

Fast i ghet Avstår
m ar k

Er hål l er
m ar k

Rät t i gheter
upphör / b i l das
/ om bi ldas

Ekdungen 1 Ja Nej

Godset 4 Nej Nej

Kabeln 6 Ja Nej

Kilen 2 Ja Nej

Kiosken 1 Ja Nej

Lönnen 7 Ja Nej

Lönnen 12 Ja Nej

Lönnen 13 Ja Nej

Sundbyberg 2:4 Ja Ja

Sundbyberg 2:9 Ja Nej

Sundbyberg 2:11 Ja Ja

Sundbyberg 2:17 Ja Ja

Sundbyberg 2:78 Nej Ja

Ängen 1 Ja Nej
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Rätt i ghetshavar e

Norrvatten AB Ja

Sundbybergs Avfall och Vatten AB Ja

Kommunalförbundet Norrvatten Ja

Trafikverket Ja

Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren Ja

Anti-Corrosion Fastighets AB Ja

Vattenfall Eldistribution AB Ja

Sundbyberg 2:78 Handelsbolag Ja

Sundbybergs stad Ja

Medborgardeltagandeom deoffentliga platserna
I arbetet med stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna kommer
Sundbybergs stad att ha en utökad medborgardialog i någon form under projektets
genomförande.

Stadsrummen i centrala Sundbyberg är viktiga för alla medborgare i staden, inte minst
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 t ill 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 i gång, så snart
staden fått t illgång till området. På så sätt kan delaktighetsarbetet utvecklas och
medborgarna kan se idéerna realiseras allt eftersom. Till stöd för delaktighetsprocessen
finns ett gestaltningsprogram som har tagits fram för områdets nya offentliga miljöer.

Medverkande tjänstepersoner
Denna planhandling som baseras på handlingar framtagna till detaljplanen har tagits
fram av tjänstepersoner på planenheten inom sektorn för samhällsbyggnad,
Sundbybergs stadshus AB samt Trafikverkets projekt Mälarbanan. Vidare har även
material grundats på skissförslag från Vasakronan och AMF Fastigheter.

John Reinbr and Manne Berndtsson
planchef planarkitekt

https://www.hitta.se/f%C3%B6retagsinformation/kommunalf%C3%B6rbundet%2Bnorrvatten/2220000158
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