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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplan för Sundbybergs nya stadskärna - Järnväg, promenad och
stadsbebyggelse inom fastigheterna Sundbyberg 2:11, 2:78, Godset
4, Kiosken 1, Lönnen 13, del av Lönnen 7 och 12, del av Kilen 2, del
av Ekdungen 1, del av Kabeln 6, del av Sundbyberg 2:4, 2:9 och 2:17

Bakgrund
I samband med att kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2018, § 51, om att
godkänna planprogram för Sundbybergs nya stadskärna beslutades även att påbörja
detaljplanearbete för denna detaljplan.

Detaljplanearbetet genomförs med utökat planförfarande med samråd och granskning
där det ges möjlighet för myndigheter, sakägare och andra som är berörda att yttra sig.

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 detal jplan hanteras även kompletterande
stadsbebyggelse i form av förändrad stationsentré med ett stationshus med kontor som
ett nytt landmärke och intilliggande bebyggelse. Området närmast den västra
tunnelmynningen ingår i detaljplanen, där en anpassning till järnvägen görs och där det
ges plats för en ny sopsugsanläggning, ett ombyggt parkeringshus och förändrad
bebyggelse på Lönnen 13.

Samråd och processen framöver
Hur samrådet har bedrivits
Samråd av planförslaget hölls under per ioden 30 september till 4 november 2019.
Förslaget skickades ut till berörda parter och två öppna samrådsmöten hölls 15 oktober
och 24 oktober 2019 på Folkets hus, Sturegatan 12 i Sundbyberg. Förslaget stäl ldes ut i
Sundbybergs stadshus, på biblioteket i Hallonbergen samt på biblioteket i
Signalfabriken.

Annonsering om plansamrådet var införd i Lokaltidningen Mitt i Sundbyberg.
Planförslaget har även funnits tillgängligt på stadens hemsida.

Processen framöver
Efter samrådsskedet ställs planförslaget ut för granskning där allmänheten och berörda
instanser ges möjlighet att granska förslaget igen. Efter avslutat granskningsskede
sammanställs synpunkterna i ett granskningsutlåtande som utgör en del av
handlingarna inför antagande av detaljplanen.

Remissinstanser
Planhandlingarna skickades till remissinstanser enligt sändlista, sakägare enligt
fastighetsförteckning samt till stadens nämnder och bolag.
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Inkomna yttranden
Sammanlagt har 76 skriftliga yttranden inkommit t ill sektorn för samhällsbyggnad.
Inkomna skrift liga synpunkter på detal jplanen är nedan sammanfattade och bemötta.
Synpunkterna i sin helhet finns att ta del av på sektorn för samhällsbyggnad.

Sammanställning av inkomna synpunkter
Externa remissinstanser Synpunkter Inga synpunkter

Länsstyrelsen X

Trafikverket X

Luftfartsverket X

Lantmäteriet X

Storstockholms brandförsvar X

Region Stockholm (Trafikförvaltningen) X

Norrenergi AB X

Vattenfall Eldistribution AB X

Ellevio AB X

Skanova AB X

SkanovaAB

Svenska Kraftnät

Kommuner Synpunkter Inga synpunkter

Solna stad X

Föreningar & organisationer Synpunkter Inga synpunkter

DHR Sundbybergsavdelningen X

Hembygdsföreningen X

Hyresgästföreningen i Sundbyberg X

Nätverket trivsam stadskärna X
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Stadens nämnder och bolag Synpunkter Inga synpunkter

Nämnder

Grundskole- och gymnasienämnden X

Förskolenämnden X

Kultur- och fritidsnämnden X

Stadsmiljö- och tekniska nämnden X

Byggnads- och tillståndsnämnden X

Social- och arbetsmarknadsnämnden X

Äldrenämnden X

Bolag Synpunkter Inga synpunkter

Fastighets AB Förvaltaren X

Sundbyberg Avfall & Vatten AB X

Fastighetsägare Synpunkter Inga synpunkter

AMF Fastigheter X

Vasakronan X

Humlegården AB X

Skandiafastigheter X

BRF Stora Berg X

BRF Enen 13 X

Övriga (privatpersoner) Synpunkter Inga synpunkter

Privatpersoner X
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Inkomna synpunkter och sektorn för samhällsbyggnads svar på
synpunkter

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen konstaterar att detta detaljplaneförslag stämmer överens med stadens
översiktsplan. Länsstyrelsen ska under samrådet särskilt ta t ill vara och samordna
statens intressen, verka för att riksintressen enligt kapitel 3 och 4 i miljöbalken
tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt kapitel 5 i miljöbalken följs och att
strandskydd enligt kapitel 7 i miljöbalken inte upphävs i strid med gällande
bestämmelser. Länsstyrelsen ska verka för att sådana frågor om användningen av mark-
och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt,
samt verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller t ill risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Nedan följer Länsstyrelsens synpunkter rörande dessa frågor.

Riksintresse för kommunikationer
Detaljplaneläggningen får inte innebära att varken den kommande spårutbyggnaden
påtagligt försvåras eller att nytt jandet av en fullt utbyggd anläggning påtagligt försvåras.
I nyttjandet ingår såväl driftsmöjligheterna, som möjlighet t ill underhållsåtgärder.
Länsstyrelsen utgår från att staden fortsätter med en tät dialog med Trafikverket under
planeringsarbetet. Av planhandlingarna behöver det vidare tydligt framgå med vilka
motiv staden anser att detaljplanen tillgodoser r iksintresset.

Miljökvalitetsnormer för vatten
I det fortsatta planarbetet behöver staden visa att dagvattnet kan fördröjas och renas i
t illräcklig grad så att MKN vatten kan följas. Länsstyrelsen anser att den totala
belastningen av avloppsreningsverken på berörda vattenförekomsterna måste minska
för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Därför bör dagvattnet separeras från
spillvattnet och inte ledas till reningsverk. Vissa av de anläggningar som planeras inom
Bällstaåns och Bällstavikens svämplan och närområden till strandlinjen kan innebära en
försämring av redan dålig status för kvalitetsfaktorn hydromorfologi i
vattenförekomsterna Bällstaån alternativt Ulvsundasjön (där Bällstaviken ingår). Staden
behöver därför visa att de planerade förändr ingarna inom svämplan och närområden
inte leder t ill en försämring av den hydromorfologiska statusen. Till granskningen
behöver staden redogöra för vad som behövs för att kunna följa miljökvalitetsnormerna
samt visa hur dessa åtgärder kan implementeras för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas. Vid behov kan det även behöva tillskapas angivna platser på
plankartan för att hantera dagvatten enligt kraven.

Strandskydd
Länsstyrelsen delar stadens uppfattning att strandskydd kan upphävas.

Hälsa och säkerhet – farligt gods
Staden behöver tydligare motivera varför platserna inom detaljplanen är lämpliga för
sitt föreslagna ändamål. Staden behöver motivera sina val av skyddsåtgärder och varför
dessa är tillräckliga för att uppnå en acceptabel risknivå för tredje man ovanpå
överdäckningen.

Staden behöver tydligare motivera varför de anser att det trots hög samhällsrisk är
säkert att vistas på de öppna ytorna och i de specifika byggnaderna. Det gäller nya men
även befintliga byggnader som kommer att hamna i anslutning till tunnelmynningarna.
Staden behöver visa hur eventuella nödvändiga skyddsåtgärder ska säkerställas för att
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uppnå en acceptabel risknivå. Det bör då även framgå vilken effekt på risknivån som de
olika skyddsåtgärderna får för respektive del i detaljplanen.

I riskanalysen nämns att en myndighet lagrar stora mängder av bland annat så kallade
”klass 3”-produkter intill stationsbyggnaden. I planhandlingarna är det oklart om detta
varit en planeringsförutsättning vid planens utformning.

Översvämning
Staden behöver visa att detaljplanen inte innebär oacceptabel risk för översvämning på
eller intill planområdet. Länsstyrelsen anser att staden därför behöver förtydliga vilka
konsekvenser ett 100-årsregn med klimatfaktor får för människor, byggnader och
infrastruktur i och intill planområdet efter planerad exploatering. Staden behöver även
ta ställning till om detaljplanen innebär att risken för översvämning är acceptabel på och
intill planområdet. Nödvändiga åtgärder behöver säkerställas i plankartan och beskrivas
i planbeskrivningen.

Geotekniska risker
Stabiliteten i marken behöver beskrivas noggrannare. Länsstyrelsen vill göra staden
uppmärksam på att stabiliteten med hänsyn till risken för ras, skred och erosion i hela
planområdet behöver beskr ivas och bedömas i planbeskrivningen och vid behov behöver
nödvändiga skyddsåtgärder säkerställas i plankartan.

Det framgår ur planbeskrivningen att förstärkningsåtgärder för att förhindra
vibrationsalstring ska genomföras där det förekommer lera. Staden beskriver inte vilka
förstärkningsåtgärder som avses eller var det finns lera och således krävs, detta behöver
förtydligas i planhandlingarna.

Vidare anser Länsstyrelsen att staden behöver beskriva vilka förstärkningsåtgärder som
medför att det inte föreligger någon risk för at t skred påverkar järnvägsanläggningen.
Staden behöver även bedöma om planens genomförande medför någon skredr isk för
människor som vistas i och intill planområdet.

Förorenad mark
Länsstyrelsen anser att miljötekniska undersökningar av mark och grundvatten, ska
göras så tidigt som möjligt i planprocessen. Staden behöver redovisa att marken är
lämplig för sitt planerade ändamål. Finns det risker för människors hälsa behöver
planhandlingarna beskriva hur staden avser att säkerställa att riskerna för människors
hälsa minimeras. Länsstyrelsen kan inte utifrån nuvarande underlag bedöma om
marken är lämplig för sitt planerade ändamål, eftersom det saknas underlag.

Buller
Inför granskningen behöver studentbostäderna beskrivas närmare i planbeskrivningen
samt att utformning och bullernivåer behöver presenteras och vid behov även regleras i
plankartan. I området kring Hästhagen/ Annedal planeras bullerskyddsskärmar för att
sänka bullernivåerna från tunnelmynningen. Det finns ingen planbestämmelse som
säkerställer att ett sådant skydd uppförs i plankartan. Är detta en förutsättning för att
sänka bullernivåerna behöver det säkerställas i plankartan.

Miljökvalitetsnormer för luft
Länsstyrelsen anser att studentbostädernas placering kan innebära att boende kommer
att utsättas för både buller och för dålig luftkvalitet. Inför granskningsskedet anser
Länsstyrelsen att staden behöver redovisa en luftkvalitetsutredning för att Sundbyberg
ska kunna göra en bedömning på hur boendemiljön i studenthuset kommer att påverkas
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av vägtrafiken. Det bör göras en sammanvägd bedömning av hur luftkvaliteten kommer
bli för bostäderna i de tre pågående detaljplanerna i Sundbybergs stadskärna.

Kulturmiljö och gestaltning
Länsstyrelsen poängterar att trots att stadskärnan inte är av riksintresse för
kulturmiljövården, så finns det betydande kulturhistoriska värden. Stadens
järnvägsursprung får i och med järnvägens förläggning i tunnlar en otydligare rol l i
stadsbilden även om sträckningen med hjälp av parkstråket och ett stationshus ger
förståelse. De stödjer stadens vilja att förmedla berättelsen om Sundbyberg i den så
kallade järnvägspromenaden och vidare undersöker möjligheterna att mer fysiskt
anspela på järnvägshistorien än enbart informationsskyltar. En form av förtydliganden
kan ske i planbeskrivningen kopplat till vilken markbeläggning, materialkaraktärer och i
fysiska inslag ovan mark förmedlar den tidigare strukturen och företeelser.

Barnperspektivet
Länsstyrelsen ser att planbeskrivningen hänvisar till att en barnkonsekvensanalys togs
fram under arbetet med det planprogrammet (kopplat till Stadsutvecklingsprojektet
Sundbybergs nya stadskärna som föregick detaljplaneförslaget). En koppling till denna
saknas i aktuell t planförslag och till granskningen bör slutsatserna i
barnkonsekvensanalysen och planprogrammet föras in och införlivas i
planhandlingarna.

Trygghet
Invid och runtomkring stationsbyggnaden finns stora ytor som kan uppfattas som
otrygga och likaså på järnvägspromenaden nattetid. Länsstyrelsen anser att staden bör
utveckla resonemanget kring hur denna plats kan utformas som en trygg plats att vistas
på, tex genom arbete med belysning, siktlinjer med mera.

Naturmiljö
Länsstyrelsen vill lyfta fram att även om områdets grönyta blir större och bidrar till
bättre ekologiska spridningssambandet med dess tillhörande naturvärden, så kan
tillkommande grönytor vara av osäker naturvärdeskval itet och får troligen ett högt
slitage baserat på sitt läge. Detta gör att slitaget på parker och naturmark utanför
planområdet kan antas bli extra högt då fler kan antas nyttja dessa områden (och
oftare). Grönytorna som tillförs kan ha en lokal effekt med tillkommande
ekosystemtjänster vilket är positivt anser Länsstyrelsen. Planbeskrivningen har endast
en begränsad beskr ivning av naturmil jön för området.

Personsäkerhet i tunnel
Länsstyrelsen vill upplysa om att då riskerna är stora för passagerare och för de personer
som befinner sig i tunneln så anser Länsstyrelsen att staden bör föra en dialog med
myndigheter som har rådighet över att yttra sig om personsäkerheten i tunnlarna.
Vidare anser Länsstyrelsen att det kan vara olämpligt för person-säkerheten att farligt
gods går i samma tunnel som persontrafiken eftersom riskanalysen redogör att när en
explosion sker i tunneln kan tryckstegring ske vilket kan deformera tunnelväggarna och
eventuellt påverka konstruktionen för intilliggande hus. Suicidrisken bör även beaktas
av staden vid stationsplattformarna.

Risker kopplade till Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Länsstyrelsen uppmärksamma att en överdäckning av Mälarbanan innebär en ökad
sårbarhet för samhället. Sårbarheten består delvis i risken för att överdäckningen kan
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kollapsa på spåren vilket innebär avbruten tågtrafik in t ill Stockholm västerifrån. Till
granskningsskedet bör denna sårbarhet tydligt beskrivas så att det framgår varför
regionen och nationen ska acceptera att Sundbybergs stads planförslag. Hur en sådan
händelse ska omhändertas och dess påverkan på verksamheten ska sedan värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Undersökning och miljöbedömning
Länsstyrelsen delar Sundbybergs stads bedömning att förslaget inte kan antas medföra
betydande påverkan på miljön och att en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte
behöver upprättas. För den del som är kopplad till järnvägen har Trafikverket tagit fram
en MKB som medföljer som handling till planförslaget.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Riksintresse för kommunikationer
Sundbybergs stad har tät dialog med Trafikverket, där ingår bland annat att staden ser till att
Trafikverket får ta del av de utredningar som tas fram inom ramen för planarbetet, till exempel
riskutredning med meradär staden också har stämt av med Trafikverket innan utredningen gått
till färdigställande. Staden har också haft handlingar och utredningar som tagits fram inom ramen
för Trafikverkets järnvägsplan som underlag i stadens planarbete. Genom tät dialog och att dela
handlingar med varandra anser staden att frågan gällande påverkan på riksintresset kan
undvikas ochriksintressets ställning säkras. Överenskommet säkerhetsavstånd kommer att hållas
till Mälarbanan och detaljplanen kommer inte att försvåra möjligheterna till drift och underhåll av
Mälarbanan.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Eftersom arbetet med en teknisk förstudie har kommit längre sedan samrådet så har staden tagit
fram en fördjupad ochmer utvecklad dagvattenutredning (Sweco, 2022) där även separering av det
idag kombinerade ledningssystemet ingår. I och med att utredningen även utrett möjligheten till att
separera ledningssystemet har området som ingår i dagvattenutredningen varit större än själva
detaljplanernas yta(benämns som ”utredningsområde” i planhandlingarna). Att utreda ett större
område än enbart detaljplanernas yta är fördelaktigt i flera avseenden. Det underlättar kopplingen
till åtgärdsprogrammet för den lokala recipienten, och möjliggör planering av dagvattenhanteringen
utifrån ett större perspektiv inom området samt underlättar en framtida separering av det
kombineradeavloppsnätet. De föreslagna åtgärderna är framtagna med ett system- och
recipientperspektiv i stället för ett detaljplaneperspektiv, vilket innebär att dagvattenhanteringen
inom de olikadetaljplanerna är sammanhängande. Eftersom separeringen 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 ochinteäventyra recipientens
möjlighet att följa miljökvalitetsnormerna.

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 dagvattenåtgärder inom hela
utredningsområdet (en utgångspunkt är att 20 mm ska renas och fördröjasinnan vidare
avledning). Dagvattentutredningen visar att Mälaren-Ulvsundasjöns förbättringsbehov för fosfor
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totalt sett uppnås dåföroreningsbelastningen minskar från hela utredningsområdet efter
genomförande avdetaljplanerna och en separering av det kombinerade nätet. Därmed bidrar
utredningsområdet och separeringen till att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppnås i
recipienten. Även belastningen till Strömmen minskar för samtliga beräknade ämnen i dagvattnet
som en konsekvens av den planerade separeringen av det kombinerade nätet vilket innebär att
utredningsområdet även bidrar till att på sikt uppnå Strömmens MKN.

Separeringen i sigorsakar en större föroreningsbelastning till Mälaren-Ulvsundasjön än den
tillkommande nybyggnationen. Därmed bidrar planerna med föreslagna reningsanläggningar till att
uppnå MKN, även innan dess att separeringen genomförts. Åtgärderna inom detaljplanen för
järnväg bedöms inte påverka kvalitetsfaktorn hydromorfologi. Frågan kommer att hanteras
separat i de detaljplaner där det är aktuellt. För DP Västra, vilken planeras att vara på samråd
parallellt med granskning av DP Järnväg, behandlas frågan.

Strandskydd
I planhandlingarna förtydligas att även fler skäl är tillämpbart gällande upphävande av
strandskyddet.

Hälsa och säkerhet – far ligt gods
Samtliga angivna risker har varit en förutsättning för planarbetet och detaljplanen har tagits fram
med angivna risker som ett viktigt planeringsunderlag.

Briab har tagit fram en fördjupad riskutredning. Denna visar att samhällsriskerna, tillsammans
med föreslagna riskreducerande åtgärder, hamnar under så kallat ALARP utmed tunnel och
inom ALARS vid tunnelmynningar. I den fördjupade riskutredningen bedöms detta som
acceptabelt. För att ytterligare reducera samhällsriskerna intill mynning skulle främst åtgärder
behöva vidtas som skyddar personer utomhus. Personer utomhus 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 stadsutvecklingsprojektets syfte. Det är ett
stort värde för demsom bor i Sundbyberg att ha närhet till kollektivtrafik (fördelningsprincipen)
och det kan likaså argumenteras för att Mälarbanan medför en stor nytta för samhället
(proportionalitetsprincipen). Med föreslagna åtgärder bedöms samhällsrisken därför vara
acceptabel. Utöver ovanstående är beräkningarna gjorda utifrån konservativa antaganden.

På överdäckningen placeras endast byggnader som ryms inom användning park, torg och trafik.
Det handlar om mindre byggnader i form av exempelvis kiosker, toaletter och serveringar.
Användningen medger endast tillfällig vistelse för ett begränsat antal personer. Användningen
förväntas inte ge något bidrag till samhällsrisken då personerna som befinner sig där bedöms ha
tillräcklig tid att sätta sig i säkerhet och lämna platsen. Centrum kommer endast gälla del av
Sundbybergs station och begränsas till restaurang och detaljhandel.

Föreslagen markanvändning ovanpå tunneln bedöms få ett mycket gott skyddmot olyckor som
inträffar i tunneln. Både individ- och samhällsrisk ligger under ALARP-området.

Översvämning
Skyfallsberäkningar har utförts för ett 100-årsregn. En utbyggnad enligt planförslaget (och övriga
programområdet för Sundbybergs nya stadskärna) visar att vattennivåerna både ökar och minskar
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inom olika delområden (se planhandlingar). Framkomlighet till och från huvuddelen av bebyggelse
inom planområdet säkerställs dock då vattendjupet huvudsakligen blir mindre än 0,3 m. Utanför
planområdet kan det finnas framkomlighetsproblem på Järnvägsgatan väst om planområdet. För
detta område finns föreslagna åtgärder som planeras att studeras i detalj i kommande detaljplan
för Duvmossen-Ekdungen. För Räddningstjänsten finns alternativa tillfartsvägar till västra
tunnelmynningen där Trafikverket har en uppställningsplats.

Ökningen i vattendjup vid Järnvägsgatan utanför planområdet, vid Landsvägen och mellan
Ågatan och Löfströms Allé medför generellt ingen ökad översvämningsrisk för befintlig bebyggelse.
Åtgärder kommer dock att studeras vidare inom projekteringen. Dessasyftar framför allt till att
ändra avrinningsvägar så att mer vatten rinner mot Marabouparken där översvämningsrisken
beräknas minska.

V id den planerade järnvägsstationen och fastigheten Magasinet 1 sker viss minskning
av vattendjupet, framför allt inom spårområdet. Enökning av översvämningsrisken
sker på Ekensbergsvägen och Järnvägsgatan i Solna. Detta på grund av att
höjdsättningen ändras till följd av överdäckning av järnvägen och placeringav den nya
stationen. Marknivåerna höjs i Sundbyberg som medför att sekundär avrinning från
Solna mot Sundbyberg inte kan ske. 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 till
den nya ingången till Sundbybergs station i Solna. Denna åtgärd kommer att regleras i
DP Mälarbanan(Solna) som kommer att gå till granskning under år 2022.

Geotekniska r isker
Områdets geotekniska förutsättningar beskrivs i planhandlingarna. Avsnitt rörande stabiliteten i
hela planområdet har utvecklats, liksom exempel på förstärkningsåtgärder som kan bli aktuella
och inom vilka delområden dessa kan bli aktuella. Fastställande av vilka förstärkningsåtgärder
som ska användas kommer att göras närmare i det fortsatta projekteringsarbetet. Frågor rörande
stabilitet, ras och skred samt val av förstärkningsåtgärder invid den nya spåranläggningen kommer
att tas i dialog med Trafikverket.

Förorenad mark
Miljötekniska undersökningar av mark och grundvatten har genomförts inom planområdet, både
inom ramen för DP Järnväg, DP Västra(nu på samråd) samt inom Trafikverkets arbete med
järnvägsplanen. Provpunkter och resultat av underökningar redovisas i planhandlingarna. I delar
av planområdet har provtagning ej skett, detta på grund av att åtkomst till området ej varit möjligt
alternativt att det inom ramen för planarbetet inte kommer att ske någon förändrad
markanvändning eller markarbeten inom dessa delområden. För att säkerställa att mark och
grundvatten uppfyller markanvändningen och att erforderliga åtgärder genomförs finns
administrativa villkor i plankartan samt exploateringsavtal som reglerar hur förorenad mark
skall hanteras.

Buller
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Studentbostäder finns inte längre med i detaljplanen varför frågan om buller kopplat till dessa inte
längre är aktuell. Detaljplanen bedöms inte medföra utökade bullernivåer inom området. Med
Mälarbanan i tunnel samt genom det målstyrda arbete som staden arbetar med kopplat till bland
annat mobilitetsåtgärder, kommer bullernivåerna sannolikt bli lägre inom centrala Sundbyberg i
framtiden. Bullerskyddsskärmar kring Hästhagen/ Annedal ligger inom ramen för Trafikverkets
järnvägsplan hanteras av Trafikverket som sluter avtal med fastighetsägarna om denna fråga

Miljökvalitetsnormer för luft
Studentbostäder finns inte längre med i detaljplanen varför frågan om luftkvalitet och exponering
av luftförororeningar i förhållande till dessa inte längre är aktuell. Detaljplanen bedöms inte
medföra högre luftföroreningshalter inom och i närheten av planområdet. Genom det målstyrda
arbete som staden arbetar med kopplat till bland annat mobilitetsåtgärder, kommer
luftföroreningshalterna sannolikt bli lägre inom centrala Sundbyberg i framtiden.

Kulturmiljö och gestaltning
Sektorn uppskattar att Länsstyrelsen håller med om stadens syn på kulturmiljö och
planbeskrivningen justeras genom att vissa delar av texten som tar upp kulturmiljö och gestaltning
förtydligas, i handlingarna ingår nu ett gestaltningsprogram som lyfter fram kulturhistoria och
gestaltning bland annat med hänsyn till detta. V idare är ett konstprogram framtaget för
detaljplanen som i den fortsatta processen (genomförandefasen) kan vägleda hur konst och
gestaltning avallmän platsmark kan manifestera stadens kulturhistoria.

Barnperspektivet
I det försatta arbetet med planförslaget har utformningen av allmän platsmark inarbetat
barnperspektivet och enligt de handlingar som medföljde planprogrammet. Då planbeskrivningen
är omfattande anser sektorn att det bör räcka med att dettabelyses i den formoch gradsom
redovisas i detaljplanens granskningshandlingar och att det i övrigt har inarbetats i utformningen
av detaljplanen.

Trygghet
I arbetet med planhandlingarna (inklusive gestaltningsprogrammet, socialkonsekvensanalysen och
tekniska förstudien samt koncept för stationshuset) har trygghet beaktats och exempelvisingår
belysning som ett medel för att förbättra känslan av trygghet. V idare kommer också det fortsatta
arbetet med att utforma denna yta runt stationshuset samt stationshuset hanteras i form av
parallellt uppdrag (arkitekttävling) under genomförandefasen där just behovet av trygghet kommer
vara ett bärande element att beakta i utformningen. Som bestämmelse i plankartan tas behovet av
god sikt med som en komponent. I planhandlingarna redogörs för järnvägspromenadens utformning
och då parkstråket kommer att ha bebyggelse längs med hela sträckan kommer platsen ha
tillräckligt många människor som vistas på och vid järnvägspromenaden och en utblick från
fastigheterna så att en stor trygghet kommer att upplevas på platsen. Bebyggelsen längs med
järnvägspromenaden hanteras i de andra detaljplanerna som startats i och med att planprogrammet
för Sundbybergs nya stadskärna godkändes. Dessadrivs parallellt med rubricerad detaljplan.

Natur miljö
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Sektorn delar länsstyrelsens syn på att området får en bättre situation med den ökande grönytan
jämfört med dagens situation där naturmiljön är kraftigt begränsad av hårdgjorda ytor eller stökig
miljö i formav tåg som passerar förbi. Sedan detta stadsutvecklingsprojekt startade har staden
arbetat hårt för att få in så mycket grönyta som möjligt. Den första ansatsen var betydligt mer
hårdgjord och staden har även arbetat hårt för att dagvattenhanteringen ska hanteras med hjälp av
det tillkommande gröna inslaget. Med en ökad befolkning är ett ökat slitage oundvikligt och det
kommer bli viktigt att staden tar höjd för dessa utmaningar för att det ska bli en så bra miljö som
möjligt. I planprogrammet och dess tillhörande handlingar såväl som i rubricerad detaljplan tas
naturmiljön uppi den omfattning som staden bedömer rimligt avvägt även andra frågor att belysa.

Personsäkerhet i tunnlarna
Sektorn vill poängtera att ett flertal möten och dialoger har förts med demyndigheter som har
rådighet över att yttra sig om personsäkerheten i tunnlarna. De riskutredningar som tagits fram i
såväl järnvägsplanen som detaljplanen har bedömt situationen som hanterbar/ acceptabel. Det är
en avvägning vad som är rimligt att begränsa hur trafiken går i tunnlarna och för att minimera
risk för olycka mellan persontrafiken och farligt gods kan trafikhuvudman för järnvägen styra när
dessa transporter ska ske och på så vis minimera risken. I ett större perspektiv, och utanför denna
detaljplan, finns frågan om lämpligaste transportslag för farligt gods, där närhet till tätbebyggda
bostadsområden är en viktigaspekt att kontinuerligt utvärdera i en växande och förtätad region.
För detta projekt är risken så pass låg att den ligger utanför ALARPifall av att (sprängverkan
skulle bli så pass omfattande att konstruktion för) intilliggande husska påverkas. Angående
suicidrisken vid stationsplattformarna så hänvisas till Solna stad då det är där den östra
tunnelmynningen är belägen vid plattformarna.

Risker kopplade ti ll Lag 2006:544
Sektorn har justerat handlingarna såatt den innehåller en text kopplat till risk- och
sårbarhetsanalys. Utan att förlägga järnvägsspåren i tunnel hade inte spåren kunnat utökas från
två till fyra genom Sundbyberg och då hade kapaciteten i järnvägsnätet inte kunnat höjas genom
Sundbyberg. Samhällsnyttan av tunneln är stor då den exempelvis minskar risken för att
Sundbyberg drabbas av olycka i händelse av urspårning eller vid explosion jämfört med markspår.
Dessutom ger tunneln fördelen att dagvattenhanteringen kan hanteras ovanpå järnvägen vilket inte
skulle varit möjlig i motsvarande omfattning vid markspårssenario.

Staden gör bedömningen att planförslaget bidrar till regionen och att projektet även är en instatsför
att bidra till ett mer robust samhälle. För den övergripande frågan om att skapa mer redundans i
regionen, ifall spåren genom Sundbyberg vid en olycka skulle göras obrukbara, så hänvisas till
Trafikverket för en dialog om till exempel utökade förutsättningar för transporter i stråken mellan
Enköping och Uppsala eller mellan Enköpingoch Märsta.

Trafikverket

Omfattning och avgränsning av Trafikverkets MKB
Trafikverket har noterat en rad utfästelser i planbeskrivningen som tycks vara direkt
tagna ur eller grundar sig på Trafikverkets MKB. Då denna fortfarande är under
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framtagande, är det viktigt att formuleringar i planbeskrivningen ses över så att dessa
inte tolkas som fastställda uppgifter.

Miljöpåverkan
Det konstateras på sida 6 i planbeskr ivningen att planförslaget inte anses förenligt med
kapitel 5 i miljöbalken vilket inte följs upp med något förtydligande längre fram i texten.
Trafikverket tolkar detta som att Sundbyberg har underkänt järnvägsplanens MKB med
motiver ingen att den inte är förenlig med miljöbalkens bestämmelser. Trafikverket ser
ett behov av att texten förtydligas alternativt att ställningstagandet efterföljs med
motiver ing. På sida 7 i planbeskrivningen hänvisar Sundbyberg stad till en undersökning
avseende betydande miljöpåverkan för de delar som inte ingår i Trafikverkets
kommande järnvägsplan. Staden konstaterar att dessa delar inte medför betydande
miljöpåverkan, Trafikverket saknar underlag till denna slutsats.

Buller och vibrationer
Trafikverket anser att planbeskrivningens texter och slutsatser gällande behöver ses
över. Stadens slutsatser kan inte enbart grunda sig på Trafikverkets arbetsmaterial,
exempelvis avseende förskolan i kvarteret Ekbacken.

Riskutredningar
Detaljplanen behöver säkerställa att t illkommande delar inte påverkar
järnvägsanläggningen eller järnvägsstationen negativt och att risknivåerna inte
överskrider godtagbara risknivåer. Det saknas underlag som styrker slutsatsen att
stationshuset kan grundläggas inom skyddszonen utifrån att en olycka i tunneln inte
påverkar intilliggande konstruktioner via markrörelser. Generellt saknas utredning
avseende skyddsåtgärder på de delar som inte kommer att ingå i järnvägsplanens
omfattning. I planbeskrivningen har Sundbyberg stad dragit en slutsats om att
sannolikheten för en farlig godsolycka ska ske bedöms vara mycket liten. Trafikverket
har inte kunnat finna någon utredning eller kravställning som stödjer ett sådant
uttalande. Ett sådant oprecist uttryckssätt kan därför leda till problematisk
riskhantering och konsekvensbedömning.

Fastighetsbildning
Trafikverket och Sundbybergs stad har avtalat om en fastighetsbildningsprincip där
Trafikverket kommer att äga en 3D-fastighet och inneha servitut utanför denna
fastighet. Delar av detta servitut omfattar tunnelns skyddszon. Principen för kommande
3D-fastighetsbildning behöver framgå i detaljplanen. Förslagsvis redovisas detta som
sektioner tillhörande plankartorna. Trafikverket kommer behöva ha tillträde till
järnvägsanläggningen och dess funktioner. Ytor för insatsvägar och räddningsplatser
behöver säkras på plankartor. I planbeskrivningens genomförandebeskrivning finns
felaktigheter avseende marköverföringar. Till exempel ska del av fastigheten Sundbyberg
2:17 även föras över till Trafikverkets bl ivande 3D-fastighet för tunneln.

Underhåll och skydd av Trafikverkets anläggning
Trafikverket behöver åtkomst till sin anläggning för drift - och underhål lsåtgärder.
Merparten sker inifrån tunneln, men tunnelns ytskikt behöver vara åtkomligt vid behov
och behöver säkras i plan och genom avtal. Tillträdet ti ll järnvägsstationen behöver
säkras i detaljplanen. För såväl daglig användning samt som vid särskilda tillfällen
möjliggöra byte av teknisk utrustning med framkomlighet av vissa fordon. Trafikverket
önskar en fri höjd på 5 meter ovan markytan i skyddszon och ovanför tunneln. För
åtkomst till tunnelns ytor vid händelse av underhåll behöver Trafikverket och staden
behöver beakta det. Trafikverket noterar i samrådsförslaget att anläggningar är
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beskrivna i detaljplanen har placerats inom tunnelns skyddszon. Inom skyddszonen kan
anläggning eller byggnadsverk tillåtas som har stort samhällsintresse att det motiverar
detta, Trafikverket ger tillstånd till detta i så fall. I planbeskr ivningen redovisas stora
jorddjup, träd, byggnader och ledningar ovan tunneln och i skyddszon och de kan
behöva flyttas i samband med behov av åtkomst av anläggningen. Sundbybergs stad och
Trafikverket behöver komma överens om detta och det är viktigt att i detaljplanen
säkerställa de utrymmen för ledningar som Trafikverket med sin utbyggnad påverkar.
Trafikverket nämner att de och staden behöver komma överens om dimensioner ing
trafiklast och fyllningsdjup och avtala om detta. Trafikverket önskar gärna se att
plankartorna behöver innehålla information om lastförutsättningar samt övriga
begränsningar.

Drift- och underhållsavtal
Ett drift- och underhållsavtal behöver upprättas mellan Sundbybergs stad och
Trafikverket och principerna för detta avtal behöver vara klara innan detaljplanen går ut
på granskning.

Hänsyn till järnvägsanläggningen i omgivande planer
Trafikverket önskar att även omgivande detaljplaner förses med en
informationsbestämmelse om att hänsyn ska tas till tunneln vid framtida om-, till- och
nybyggnation. Gemensamma rutiner för hantering av framtida produktion nära
skyddszonen behöver tas fram.

Plankartor
Trafikverket föreslår en detaljerad samgranskning av plankartor tillhörande
detaljplanen och järnvägsplanen för att säkerställa samstämmighet mellan
plankartornas gränser och beteckningar. För att säkerställa genomförandet av
fastighetsbildningen behöver Lantmäter iet delta t illsammans.

Övrigt
På sidan 7 i planbeskrivningen har Sundbybergs stad hänvisat t ill fel lagstiftning.
Trafikverkets MKB till järnvägsplan har tagits fram med stöd av Lagen om byggande av
järnväg (2 kap 9–11§§) och inte miljöbalken.

Sektorn för samhällsbyggnads svar

Omfattning och avgränsning av MKB
Angående omfattning och avgränsning av Trafikverkets MKB, så har de skrivningar som är
hämtade från Trafikverkets MKB setts över och utgår nu från den senaste versionen som finns på
Trafikverkets hemsida (daterad 2020-01-15). Tydligare hänvisningar har gjorts till
Trafikverkets handlingar efter samrådet.

Miljöpåverkan
Angående miljöpåverkan, bedömsdetaljplanen varaförenlig medkapitel 5 i miljöbalken, text och
bedömning rörande detta har justerats och förtydligats. Stadens motiv gällande betydande
miljöpåverkan finns beskrivet i planhandlingarna, beslutet har också samråtts med Länsstyrelsen
som delar stadens bedömning.

Buller och vibrationer
Angående buller och vibrationer, så har text avseende buller setts över, både i förhållande till
Trafikverkets uppdaterad MKB samt utifrån detaljplanens perspektiv kopplat till exempel till



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
Manne Berndtsson/ John Reinbrand

2022-06-10 14 (40)
DNR KS-0243/2018

buller från vägtrafik. Detaljplanen bedöms inte medföra utökade bullernivåer inom området. Med
Mälarbanan i tunnel samt genom det målstyrda arbete som staden arbetar med kopplat till bland
annat mobilitetsåtgärder, kommer bullernivåerna sannolikt bli lägre inom centrala Sundbyberg i
framtiden.

Riskutredningar
Angående riskutredningar, så har Briab inomramen för planarbetet tagit fram en fördjupad
riskutredning. Denna riskutredning har staden varit i dialog med Trafikverket efter samrådet för
att belysa de frågor som behövts förklaras och dessa har nu bearbetats i en fördjupadriskutredning
med hjälp ab Trafikverket. Den fördjupade utredningen omfattar hela planområdet, det vill säga
den omfattar järnvägspromenaden, stationsbyggnaden samt övriga delar som ingår i planområdet. I
utredningen framkommer sannolikheter och beräknaderisknivåer samt vilka åtgärder som måste
vidtas för att detaljplanen inte ska medföra oacceptabla risknivåer.

Fastighetsbildning
Angående fastighetsbildning, såhar planbeskrivning och plankarta justeras enligt vad
Trafikverket och Sundbybergs stad har kommit överens om efter samrådsfasens fortsattaarbete.

Underhåll och skydd av Tr afikverkets anläggning
Angående underhåll och skydd av Trafikverkets anläggning, så har planbeskrivning och
plankarta justeras enligt vad Trafikverket och Sundbybergs stad har kommit överens om efter
samrådsfasen. Tillträde till stationshuset och tunneln ska kunna ske vid behov. En frihöjd på 5
meter ovan markytan (ovanför tunnel och skyddszon) ska hanteras i samband med detaljplanen
och dess avtal. Detaljplanen är komplex och många funktioner ska rymmas såväl ovanpå tunneln
och i skyddszonen för att detaljplanen ska kunna genomföras, Trafikverketsanläggning och en
utbyggd stadsbebyggelse såväl som de redan bebyggda fastigheterna ska få plats och fungera.
Samhällsviktiga ledningar såsom tex VA-ledningar, dagvatten, sopsug med mera ska få plats i
skyddszonen som ligger ovanpå tunneln för att detaljplanen ska över huvud taget kunna antas.
Får inte nödvändig infrastruktur plats så kommer inte detaljplanen kunna antas.

Sedan samrådet har Sundbybergs stad och Trafikverket kommit överens i avtal om såväl
dimensionering av trafiklast på tunneln som jorddjup (jordtryck, kraft i kiloNewton, kN).
Regleringen av det i plankartan görs i form av plushöjder men den resterande regleringen sker på
annat sätt i staden som förhållningsätt vid drift och underhåll av den allmänna platsen och genom
trafikföreskrifter, då det inte lämpar sig att reglera det i plankartan utöver plushöjder.

Angående drift- och underhållsavtal, så håller Samhällsbyggnadssektorn med Trafikverket om
behovet av avtal.

Hänsyn ti ll järnvägsanläggningen i omgivande planer
Angående hänsyn till järnvägsanläggningen i omgivande planer, så anser sektorn att omgivande
planer kan behöva informationsbestämmelseom att hänsyn ska tas till tunneln vid framtida om-,
till- och nybyggnationer och att gemensamma rutiner för hantering av framtida produktion nära
skyddszonen behöver tas fram. Det behöver fortsätta att arbetas fram under såväl
detaljplanearbetets framställande som under genomförandet.

Plankar tor och övr igt
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Samhällsbyggnadssektorn delar synen om samgranskning där vi ser till att järnvägsplanen
stämmer med detaljplanens gränser och beteckningar. Sektorn vill poängtera att det är av stor vikt
att Trafikverket tar in stadens synpunkter på järnvägsplanen så den anpassas till detaljplanerna i
Sundbybergs nya stadskärna som är under framtagande inklusive rubricerad detaljplan.
Gemensamma möten med Lantmäteriet återstår. Angående Trafikverketsövriga synpunkter så
har skrivningen justerats.

Luftfartsverket
Luftfartsverket har inget att erinra mot planförslaget.

Lantmäteriet
Lantmäteriet saknar en tydl ig avgränsning mellan allmän platsmark och kvartersmark i
höjdled där de förekommer gemensamt vilket behövs för att reglera fastighetsrättsliga
frågor. Vidare poängterar de att tredimensionella fastigheter måste avgränsas både
uppåt och nedåt och planbeskrivningen ska förtydliga det. Lantmäteriet har vissa
svårigheter att tolka planförslaget då bestämmelser kan tolkas som de är gällandes olika
höjdled enligt till exempel plankartans blad 5a avseende stationshuset och tunnelbanan.

Lantmäteriet har förståelse för att det är en komplex detaljplan och uppmuntrar staden
till att, om det är möjligt, arbeta för att förtydliga inom vilka område de ol ika
planbestämmelserna gäller.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
I samrådshandlingen hade inte arbetet med att höjdsätta de tredimensionella fastigheterna kommit
tillräckligt långt sett till höjdsättningen, vilket är justerat på ett sådant sätt som Lantmäteriet
önskar i granskningshandlingen. V idare så har staden, Trafikverket och Lantmäteriet haft en
pågående dialog och staden och Trafikverket har önskat att Lantmäteriet ska delta i en mötesserie
tillsammans för att hantera dessa frågor kopplat till lantmäteriet. Men det har inte blivit av.
Inkomna synpunkter tas i beaktande i det fortsatta planabetet i den mån det är möjligt.

Storstockholms brandförsvar
Storstockholms brandförsvar har i planprocessen deltagit som samverkande part i
projektet och fortsätter vara behjälpliga samt har inget att erinra mot planförslaget, då
de delar riskutredningens slutsatser.

Region Stockholm (Trafikförvaltningen)
Detaljplaneområdet ingår i den centrala regionkärnan och utgör en storregional
bytespunkt enligt Regional utvecklingsplanför Stockholmsregionen (RUFS 2050).
Planförslaget ligger i linje med RUFS 2050 kopplat t ill den hållbara staden med hög
täthet och bra kollektivtrafikti llgång samt med bra cykelförutsättningar. Tillkommande
arbetsplatser och studenthus ger också en positiv blandning. Man behöver hantera
konflikten mellan täta miljöer och en god lokal miljö och att gestaltningen av den byggda
miljön behöver ta hänsyn t ill bland annat buller, dagsljus, kulturmiljö och mikroklimat.
Planförslaget har en hög täthet med relativt höga byggnader vid stationsområdet nära
kringliggande byggnader och regionen vill uppmärksamma att en hög täthet kan påverka
attraktiviteten på utemiljön som helhet samt funktionen av platsen som mötesplats i
samrådsförslaget visar solstudien att delar av Sundbybergs torg kommer att skuggas
under morgon, förmiddag och kväll stora delar av året. I planen beskrivs även att
busstrafiken på Järnvägsgatan och Sundbybergs torg kommer att påverka platsens
ljudmiljö. Detta kan komma att påverka torgets funktions som mötesplats och den lokala
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miljön och föreslås beaktas vid gestaltningen av området. Det nya gröna parkstråket som
bättre länkar samman grönstrukturen välkomnar Region Stockholm som ett bra inslag
också att det föreslås att genomfartstrafiken med bil ska minska och att flexibla
parkeringstal ska användas och kompletteras med mobilitetsåtgärder. Flexibla
parkeringsplatser ligger i linje med RUFS 2050. I planen föreslås att planområdet
utformas så att framkomligheten för nyttotrafik och räddningstjänst säkerställs och
prior iteras, men det är inte helt tydligt i planen hur ytbehov för godshantering och
varuleveranser kommer tillgodoses runt resecentrum, det behöver förtydligas. Förslaget
med minskade barriärer och bra kollektivtrafikläge ger mycket goda möjligheter till
kombinationsresande mellan cykel och kollektivtrafik. Region Stockholm ser posit ivt på
att cykelparker ingar placeras i nära anslutning till stationsentréerna, men vill
uppmärksamma att cykelgarage kan ha låg attraktivitet om de inte är enkla att ta sig in
och ut ur samt om de inte upplevs tillräckligt trygga och säkra. Ett tydliggörande om
antalet cykelparkeringar vid bytespunkten är t illräckligt i förhållande till det utredda
behovet vore bra.

Regionen ser positivt på de högt ställda ambitionerna gällande hållbart resande men
efterfrågar att det tydliggörs hur regionala r iktlinjer har beaktats gällande cykeltrafiken.
I planförslaget framgår inte vilka delar av gatunätet i centrala Sundbyberg som är
separerade från motorfordonstrafik. Region Stockholm ser ett behov av att
cykelinfrastrukturens placering tydliggörs och att det framgår var cykeltrafik separeras
från motortrafik och var cykling endast sker i blandtrafik. Vidare är det otydligt hur
avvägningar görs mellan olika transportfunktioners ytbehov vid resecentrum,
exempelvis då anslutning med bil och taxi planeras mycket nära entréer. Region
Stockholm efterfrågar en bedömning av hur detta påverkar gång- och cykelresor som
ansluter vid samma entré. Vidare är det önskvärt att konflikter mellan olika trafikslags
ytbehov tydligare hanteras i planen.

Planförslaget innebär förändringar för det regionala cykelstråket Bällstastråket som är
utpekat i Regional cykelplan för Stockholms län 2014–2030. Region Stockholm
efterfrågar att det regionala perspektivet kr ing cykling utvecklas så att det tydliggörs hur
det regionala cykelstråket ger förutsättningar för mellankommunala cykelresor.
Bällstastråket är i kombination med Sundbybergs stads huvud- och lokalcykelstråk
mycket viktigt för resande för såväl Sundbybergs stad som för omkringliggande
kommuner. Det är därför önskvärt att kommunen förtydligar hur Bällstastråket kopplar
ihop cykelplaner ingen i Sundbyberg, Solna och Stockholm samt säkerställer ytbehovet i
plankartan.

Region Stockholm ser posit ivt på planförslagets starka koppling mellan resecentrum och
det regionala cykelstråket. Eftersom centrala Sundbyberg utgör en viktig målpunkt och
en viktig koppling för passerande resenärer i det regionala cykelvägnätet är det viktigt
att cykelstråket får en attraktiv och gen dragning samt att konfliktpunkter med övr iga
trafikslag hanteras så att god trafiksäkerhet uppnås. Denna koppling bör även pekas ut i
plankarta för att säkerställa funktionens utrymme.

I planhandlingarna redovisar kommunen ett förslag till övergr ipande kollektivtrafiknät
med nya och borttagna busshållplatser. Förslaget är i ett tidigare skede avstämd med
Region Stockholms trafikförvaltning. Sedan dess har dock ett utredningsarbete avseende
sträckning av busslinjer inletts som visar att det kan finnas behov av att trafikera
Landsvägen och skapa ett hållplatsläge vid bytespunkten. Planen behöver möjliggöra
och beskriva det eventuella behovet av denna dragning och hållplatsläget. Vidare så
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anser trafikförvaltningen att planhandlingarna behöver förtydligas i detta avseende för
att genomförbarheten och lämpligheten i förslaget ska kunna bedömas.

Det är särskilt viktigt att utformningen redovisas när det gäller de gator som omfattar
bussterminalen, inklusive Sturegatan, och att samtl iga planerade funktioner redovisas
såsom behov av angöring, hållplatser och uppställningsplatser för busstrafiken,
gångbanor, cykelbanor och ytanspråk för andra verksamheter såsom uteserver ingar,
trafikförvaltningen vill poängtera att det är viktigt att följa deras riktlinjer kopplat till
bussinfrastruktur. Trafikförvaltningen nämner vidare vissa formuler ingar i plankartan
som behöver justeras kopplat till buss.

Planbeskrivningen saknar profiler och markhöjdangivelser som gör att det är svårt att
bedöma lämpligheten i valda hållplatslägen, förslag till trafikering och tillgängligheten
för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Planhandlingarna behöver
kompletteras i detta avseende och Region Stockholm önskar fortsatt dialog om
tillgängligheten i planområdet i stort och bytespunkten.

Trafikförvaltningen tar upp fler aspekter rörande till samrådsförslagets stationshus med
tillhörande kontorshus och de utgår då granskningsförslaget inte längre finns kvar i det
utförandet utan i stället som en lägre stationsbyggnad som inte har samma utmaningar
som samrådsförslaget. Det samma gäller samrådsförslagets studenthus som inte längre
är aktuellt, vilket gör att synpunkterna om Tvärbanan och dess bullerproblematik inte
heller behöver belysas.

Trafikförvaltningen lyfter också synpunkter kopplade till tunnelbanan och
samrådsförslagets stationsbyggnad vilka inte längre är aktuella (då
granskningsförslagets stationshus innebär en lättare konstruktion). Trafikförvaltningen
anser att riskfrågor med järnvägen och tunnelbanan behöver beskrivas mer utvecklat i
förhållande till ny bebyggelse och överdäckningen.

Vidare har Trafikförvaltningen synpunkter på föreslagna schaktdjupbegräsningar och
att uppgången samt tryckutjämningschakt kan behöva redovisas på plankartan. Likaså
framförs att planbestämmelse T4 ska reglera även tunnelbaneanläggningen.

Trafikförvaltningen anser att till plankartans T2 bör t illägget Resecentrum göras, det vill
säga: Järnvägsstation, resecentrum, samt att de delar av allmän plats, med
planbestämmelse GATA, där bussterminalen planeras bör ytor för terminalen
kompletteras med egenskap (t) för bussterminal.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn ser positivt på att Region Stockholm stödjer stadens stadsutvecklingsprojekt i centrala
Sundbyberg och att vi delar ambitionen med att uppnå en mer hållbar samhällsutveckling där
kollektivtrafiken, fotgängare och cyklar får bättre förutsättningar.

Hur staden hanterar cykeln i området har redovisats på möten somstaden haft med
Trafikförvaltningen vidett antal tillfällen efter att yttrandet på samrådet kom in. I
planhandlingarna framgår den vidare hanteringen. Det sammagäller hanteringen av gods i
området vilket har funnits med och har tagits i beaktande både kopplat till detaljplanen och
arbetet med den tekniska förstudien.
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Vad som gäller kopplingen mellan ett regionalt cykelstråk och stadens, så hanteras denna fråga på
ett övergripande plan i andra forum inom Sundbybergs stad, då detaljplanen endast är en liten del.
Detaljplanen är belägen i en relativt trång sektion med många trafikslag och andra intressen som
också ska beaktas. För att se till att cykelkopplingarna ska fungera, så kommer det behövas fler
cykelkopplingar mellan Sundbyberg och de angränsande kommunerna för att uppnå en bättre
fördelning av cyklister samt minska konfliktytorna mellan trafikslagen.

Sedan samrådsförslaget presenterades har dialog om busshållplatser och gatuutrymmet fortsatt och
staden har redovisat vilka hållplatslägen som är möjliga och anpassat gatuutformningen och
hållplatslägena tilltrafikförvaltningens riktlinjer. Dock är utrymmet begränsat och
ledningsdragningar i gata gör det svårt att inte behöva ha speciallösningar till exempel kopplat till
väderskydd och hållplatsskyltar. Trafikförvaltningen och staden kommer att arbeta vidare med
frågan.

När det gäller gatubredder och frågor kopplade till framkomlighet för buss hänvisar staden till
handlingarna såsom den fördjupade tekniska förstudien. De synpunkter som är lämnade om
samrådsförslaget kopplat till dess stationshus med tillhörande kontorshus utgår då planförslaget nu
är omarbetad till att vara enmindre och lättare byggnad som inte medför samma utmaningar som
Trafikförvaltningensyttrade redogjorde. Det pågår dialog mellanTrafikförvaltningen, staden och
Trafikverket om frågor som rör stationsområdet där syftet är att gemensamt hanterar de frågor som
kan uppstå.

Synpunkterna kopplat till buller och ljud från spårvägen utgår då planförslaget inte längre är
utformat på ett sådant sätt som yttrandet beskriver (studenthuset hat utgått som förslag och
avseende Sundbyberg 2:78 är det inte längre aktuellt med ett hotell).

Såväl stadens riskutredning som järnvägsplanens riskutredning har tagit med tunnelbanan i den
övergripande analysen och sammantaget är det betydligt säkrare med en överdäckning av järnvägen
sett ur riskperspektivet. Den nya bebyggelsen kommer endast utgöras avpåbyggnader med lätta
material som inte påverkar tunnelbanan (då ny grundläggning inte behövs för de två
kontorshusen).

Angående synpunkter på plankartan så har sektorn gjort bedömningen att
tunnelbaneanläggningen sedan tidigare säkerställs genom ett servitut och att tunnelbanan inte
behöver redovisas mer än som illustrationslinje. I och med att tunnelbanans uppgång och andra
funktioner ligger på allmän plats behöver de heller inte föras in i plankartan i mer detaljerad
omfattning. Frågorna regleras på annat sätt än via bestämmelse på plankartan vilket gäller även
synpunkten omatt reglera en egenskapför bussterminal i planbestämmelsen GATA.

Angående schacktdjupsbestämmelserna vid Kvarteret Godset så är de kontrollerade med gällande
servitut och med dagens höjdsystem så stämmer de som plankartan redovisar. Sektorn anser också
det som onödigt att lägga till ordet resecentrum i stationsbyggnadens markanvisning.
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Angående Trafikförvaltningens övriga synpunkter så bemöts dom inte på grund av att
planförslaget har ändrats (i förhållande till samrådsförslaget) i så pass stor omfattning att
synpunkterna inte bedöms som aktuella.

Norrenergi
Norrenergi har inget att er inra mot planförslaget.

Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall har inget att erinra mot planförslaget.

Ellevio AB
Ellevio har inget att erinra mot planförslaget.

Skanova
Skanova har inget att erinra mot planförslaget.

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät upplyser om att de bedriver en samhällsviktig verksamhet med krav på
säkerhetsydd och sekretess och att de vill inleda en närmare dialog med Sundbybergs
stad för att kunna säkerstäl la ett antal faktorer i planprocessens fortsatta arbete.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
De eventuellt aktuella ledningsflyttar (av vatten, el, tele bredband) som behöver hanteras måste
utföras på ett sådant sätt så Svenska Kraftnäts verksamhet inte påverkas i möjligaste mån. I
planbeskrivningen framgår det att framkomlighet för olika trafikant-grupper ska beaktas under
genomförandefasen vilket då inbegriper framkomligheten även till Svenska Kraftnäts garage och
lastkaj. En dialog har pågått sedan samrådsförslaget presenterades.

Synpunkter från kommuner

Solna stad
Solna nämner att de inte identifierat en analys av vilka konsekvenser detaljplanen får för
de olika trafikslagen utanför planområdet i Sundbyberg. Solna önskar få t ill ett
samarbete i trafikfrågorna för att säkerställa att det gemensamma trafiksystemet
fungerar i denna centrala punkt. Vidare lyfter Solna fram vikten av rening av dagvatten
för att förbättra den ekologiska och kemiska statusen i recipienterna (Bällstaån och
Bällstaviken). Avslutningsvis ser Solna fram emot när skyfall- och
översvämningsutredningen blir klar eftersom delar av det aktuella planområdet utgör en
lågpunkt.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sundbybergs stad ser positivt på att utöka samarbetet i frågor som trafiksystemet och dagvatten
samt problematiken kring instängt vatten. I dagsläget och sedan samrådet har Sundbyberg stad
Solna stad startat ett samarbete kring dessa frågor för gemensamt hitta bra lösningar tillsammans.
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Synpunkter från föreningar och organisationer

Dhr Sundbyberg
Dhr nämner att de som lever med olika funktionsnedsättningar har behov att ta sig fram
och att möjligheten nu är att de centrala delarna görs t illgängliga för alla och att det är
en viktig utgångspunkt för den hållbara staden. Att återanvända gatstenar är bra om
man inte gör det över hela ytor, t idigare åtgärder vid Signalfabriken är ett exempel att
undvika, även Sturegatans övergångställen tas upp. Bilen är ett hjälpmedel för att ta sig
fram för funktionshindrade och för vissa fungerar inte kollektivtrafiken. Då är det viktigt
att det finns parkeringsplatser för funktionshindrade i centrala Sundbyberg och vid
Järnvägsstationen likväl som plats för taxi/ färdtjänst och buss. Vidare påpekas att
avfallshanteringen och sophanteringen ska vara tillgänglig och att det är bra om/ att
sittplatser kommer att finnas längs med sträckan. Dhr påpekar att det är viktigt att tänka
på att t illkommande växlighet inte ska göra människor allergiska.

Slutligen nämner Dhr önskemål om planer och information kring hur man tar sig fram
under byggtiden.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Inkomna synpunkter tas i beaktande. När allmänna platser anläggs eller områden för andra
anläggningar än byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Fordon och färdtjänst ska kunna ta sig fram och till fastigheter
och Järnvägsstation. Sundbybergs station kommer dessutom ha två uppgångar för bilburna att
kunna nyttja en i västra delen och en i östra delen av stationen, vilket också hanteras i detalj-
planen som tas fram av Solna stad. Avfallshanteringen är också beaktad i detaljplanen och följs
upp i genomförandeskedet.

Staden ser positivt påatt Dhr uppskattar möjligheter till sittplatser som skapas. Hanteringen av
växtlighet görs i genomförandeskedet. Information och planer om hur man hanterar området under
byggtiden är inte en detaljplanefråga utan kommer hanteras av Trafikverket i samarbete med
Sundbybergs stad i andra sammanhang.

Hembygdsföreningen
Hembygdsföreningen delar i allt väsentligt det som framförs i yttrandet från Nätverket
Trivsam Stadskärna. Särskilt det som anförs om vikten av att värna om kunskapen om
vår stads stolta historia. De lyfter fram Nätverkets synpunkter under rubriken; det
historiska Sundbyberg (se nätverkets yttrande). Föreningen vill även trycka extra på
vikten av att Sundbybergs gård, stadens vagga, ges en framträdande plats i den
historiska exposén, gärna i omedelbar anslutning till den plats där den låg.

Hembygdsföreningen framhåller att om den äldre stationsbyggnaden i någon form,
uppförs på nytt på sin ursprungliga plats skulle det kunna tillföra unika värden och
fungera som mötesplats (café, turistbyrå, utställningslokal eller utomhusscen).
Föreningen tillägger att samma sak skulle kunna göras med Norra Station i andra änden
av nya Järnvägspromenaden. De yttrar en önskan att involveras i en process att gestalta
Järnvägspromenaden och Sundbybergs torg och framför att de äger en unik kunskap om
stadens historia och hur man ska levandegöra den. År 2077 är det tvåhundra år sedan
första tomterna såldes i starten av framväxten av stadsbebyggelsen. Föreningen framför
att det är viktigt att kunna beskriva hur området såg ut innan järnvägen grävdes ner.
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Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn håller med om vikten att värna om den historiska kunskapen om vår stad och att den bör
framträda i gestaltning av allmän plats. När det gäller idén om stationshuset så handlar det om
vilka förutsättningar som finns, vilket kommer behöva hanteras mer i detalj under
genomförandefasen. Men någon form av café eller restaurangbyggnad på Sundbybergs torg
eftersträvas att få till. Sektorn ser positivt på att hembygdsföreningen vill bidra med sin kunskap
och det kommer stadsutvecklingsprojektet hantera framförallt efter att detaljplanearbetet är klart
och genomförandeskedet tar vid.

Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen i Sundbyberg (HGF) ansluta sig t ill Nätverket Trivsam
Stadskärnas synpunkter med följande sammanfattning:

Bygg ett mindre stationshus (ett betydligt lägre och mindre brett).

Bygg inget studenthus på torget. Platsen är inte lämplig

Behåll omgivande byggnaders nuvarande höjd. Bygg inte på fastigheten
Sundbyberg 2:7 8 d et sk ” Ik ano hu set ” oc h kvart eret Go d set med fl er vånin gar

Anpassa byggnaderna till stadskärnans karaktär, skapa mötesplatser och
precisera hur Sundbybergs historia ska manifesteras

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn vill poängtera att varken ett stationshus eller ett studenthus kommer att byggas på
Sundbybergs torg som det ser ut i detaljplaneförslagets granskningshandling. Stationshuset har inte
längreett kontorshus ovanpå stationsentrén i granskningsförslaget och är inte belägen på torget
utan placerat mellan Kvarteret Godet och Sundbyberg 2:78. Studenthuset utgår och på platsen blir
det en lägre byggnad i form av ett mobilitetshus (cykelparkering) som inte belastar intrycket av
torget utan snarare möter platsens behov av cykelparkering.

Kvarteret Godsets och Sundbyberg 2:78 får en skalförskjutning som är signifikant för områdets
karaktär av ett stationsområde bestående av kontor och centrumverksamhet och knutpunkt för
kollektivtrafik och spårtrafik. I området har till exempel en skalförskjutning redan påbörjats i
tex. Kvarteret Orgeln. Stadskärnans karaktär i denna del är att betrakta som brokig men
tydliggör Sundbybergs stationsläge. I och med stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya
stadskärna skapas mängder av nya mötesplatser som inte funnits tidigare. Avseende hur
Sundbybergs historia ska manifesterasvidarehanteras i projektets genomförandefas.

Nätverket trivsam stadskärna
Nätverket anser att detaljplaneförslaget avseende torgets västra del och
järnvägspromenaden i stort sett är bra, dock med vissa synpunkter. Invändningar gäller
planerna för stationshuset och byggnaderna runtomkring, det vill säga det så kallade
studenthuset, Sundbyberg 2:78 och kvarteret Godset.

Nätverket anser att motiveringarna till flera av planförslagets utökade och högre
byggrätter är märklig: "Det nya stationshuset är en viktig kommunikationsknutpunkt för
många och det ska vara lätt att hitta hit. Därför har byggnaden tillåtits sträcka på sig och
vara lite högre än omgivande bebyggelse".

Nätverket menar att huset kan synl iggöras på många andra sätt än genom höjd och att
stadens argument som ett svepskäl för att bygga högt, då det verkliga motivet för att
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bygga högt och med stor volym är ekonomiskt. Nätverket menar att ekonomin inte
primärt ska vara avgörande för utformningen av stadskärnan, enligt förra
mandatperiodens politiska styre och de menar vidare också att det nya torgytornas östra
del inte ska vara till salu utan utformas från medborgarnas behov och intressen.
Nätverket konstaterar att staden inte tagit hänsyn till deras kr itik som riktats sedan lång
tid t illbaka mot planen på en hög och kompakt stadskärna och listar vad de anser blir
konsekvenser av föreslagen volym och höjd: Mycket skugga, l ite dagsljus, otrivsam
utemiljö och omöjligt att anknyta till stadskärnans småskaliga bebyggelse och karaktär.

Angående bredd nämner nätverket att stationshusets utbredning med en smal passage
på norra sidan och den hopbyggda delen mot Sundbyberg 2:78 på södra sidan kan
uppfattas som en stor koloss som de liknar med en mur från östra och västra sidan. De
menar att de inte vill att det uppfattas som en massiv mur utan att stationshuset bör
vara fristående och lämna utrymme på båda sidor för ljusa passager.

Nätverket nämner att en visionsbild av järnvägspromenaden vid Signalfabriken,
(planbeskrivningen, s 42), låter perspektivet försvinna bort i en lummig grönska med
den blåa himlen ovanför och de anser att ljuset flödar in från norr och att de tycker att
stationsbyggnaden kommer att ses som en mur vid torgets östra ände. Nätverket listar
vad de anser blir konsekvenser av stationshusets bredd: Från Solna som från
Sundbyberg kommer det upplevas som en hög mur, Ljuset vid sydöstra sidan av
byggnaden kommer utgöra en kontrast och accentuera skuggan på Sundbybergs sida.

Angående siktlinjer nämner nätverket att studenthuset kommer att osynliggöra
stationen från Landsvägen och att det endast blir möjligt att betrakta byggnaden i sin
helhet när man står rakt framför dess västra eller östra entré. De menar att studenthuset
också döljer de fasader belägna på sydöstra delen av Landsvägen, sett från
Järnvägsgatan i höjd med Stationsgatan och österut. Från Landsvägen i höjd med
Gjuteribacken och en bit västerut får man motsvarande effekt i riktning mot
Järnvägsgatan. Nätverket listar vad de anser blir konsekvenser av siktlinjer: svårt att
uppfatta stationshuset som en fristående märkesbyggnad, vyer av fasader skyms längs
Landsvägen och Järnvägsgatan och att studenthuset ger en barriär mellan Centrala
Sundbyberg och Lilla Alby.

Angående skugga och dagsljus nämner nätverket att de tycker att Kv. Godset,
Sundbyberg 2:78, student- och stationshuset tillsammans kommer att hindra solljuset
att flöda in på torgområdet, framför allt under morgon och förmiddag. Den höjda
byggnaden Sundbyberg 2:78 och studenthuset bidrar också till skugga på torget under
eftermiddagen, hela året.

Nätverket anser att ett ljust, trivsamt och inbjudande torg är mycket viktigt och att
förslag innebär att stationshusets skuggor längs Järnvägsgatan vid vår- och
höstdagjämning klockan 08:00 blir 173 meter. Skuggan passerar Lysgränd, Kvarteret
Orgeln, Rosengatan och når slutligen fram till Järnvägsgatan 24 - 26 (gamla biblioteket).
Vid midsommar kommer skuggan klockan åtta på morgonen vara 68,5 meter vilket är
fram till halva kvarteret Orgeln, vilket innebär att den del av torget som ligger mellan
stationshuset och Rosengatan i princip alltid kommer att vara skuggigt. Nätverket ger ett
exempel på om en stationsbyggnad är 20 meter hög (ca 5 - 6 våningar) kommer skuggan
vid vår- och höstdagjämning att vara 72 meter klockan 08:00 och menar då att skuggan
når till mitten av kvarteret Orgeln. En hushöjd på tio meter ger skugga fram till kvarteret
Orgeln. Studenthuset kommer skugga torget och vid middagstid vår- och
höstdagjämning kommer skuggan nästan nå över hela torget med r iktning mot



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
Manne Berndtsson/ John Reinbrand

2022-06-10 23 (40)
DNR KS-0243/2018

korsningen Rosengatan - Järnvägsgatan. Senare kommer stora delar av torget framför
stationshuset helt ligga i skugga.

Nätverket vill att gränsvärden anges för hur mycket skugga som kan accepteras av
staden, I handlingarna står det "I ett förändrat klimat med allt varmare perioder kan en
skuggeffekt också ses som en tillgång genom att temperaturen sänks någon grad"
(planbeskrivningen s.74). Nätverket anser att det inte är relevant argument, att bygga ett
skuggigt område och därmed tro sig begränsa effekten av eventuella
temperaturhöjningar i framtiden. Det är ljuset som är viktigt och därmed viktigt att
begränsa skuggningen, särskilt under höst, vår och speciellt under vintertid då
ljusinflödet är mycket begränsat.

Planbeskrivningen (s74) redovisar dagsljusstudier på torgytan från stationen till
Rosengatan och visar att det inte finns några inga komfortabla timmar vintertid, vilket
är naturligt. Men under vår och höst är inflödet av ljus ytterst begränsat och under
sommaren blir det ändå bara framför kvarteret Orgeln som man kan njuta av både sol
och värme. Stora ytor av torgområdets östra del att ligga i skugga under hela året, men
staden tycks inte betrakta som något problem, då de menar att "dessa platser är tänkta
för rörelse och kortare vistelse" samtidigt som staden planerar sittplatser för väntande,
träd och grönska för att skapa en välkomnande miljö, vilket Nätverket menar inte är
möjligt med det som föreslås.

Nätverket l istar vad de anser blir konsekvenser av skugga: Torgyta framför
st at io nsbyg gnad o c h st u d en t hu set ko m mer at t u p pl e va s s o m ”kal l o c h mör k”. S t at i o ns-
och studenthuset samt ett högt Sundbyberg 2:78 bl ir effektivt hinder för inflöde av
solljus. Torgets potential som en trivsam miljö försämras betydligt.

Angående Vindstudien nämner nätverket att fler platser med starkare vindar
(planbeskrivningen s. 66) finns och att de tycker det är märkligt att området som
beskrivs helt saknar sådana förhållanden med undantag en punkt vid signafabriken
längre bort. Nätverket tror då att det är så att staden valt en skala som inte är
heltäckande bild av de verkliga vindförhållandena, då de anser att det är osannolikt att
hela Sundbyberg skulle vara nästan helt vindstilla förutom ett stråk längs med
Landsvägen. Nätverket listar vad de anser bl ir konsekvenser av vindstudien: Att staden
valt en skala som inte ger en heltäckande bild av de verkliga vindförhållandena och att
en missvisande vindstudie kan bidra till att Arkaden blir en blåsig plats likt
Signalfabrikens innegård.

Angående märkesbyggnad menar nätverket att stationsbyggnaden ska både synas och
göra ett intryck. Synliggöras genom attraktiv och innovativ arkitektur/ utformning,
synliga energisystem -som växtväggar, takträdgårdar, solceller, men också att knyta an
till Sundbybergs historia. De vill att byggnaden ska framstå som en stationsbyggnad.
Nätverket tycker inte att det föreslagna stationshuset i höjd och volym inte är anpassad
t il l st ad skärna ns mod est a s kal a, de a nser at t d et fin ns en ”småst ad s kara kt är” so m d e vil l
bevara och att även polit ikerna tycker det. Nätverket ifrågasätter på vilket sätt den
föreslagna byggnaden kan få ett symbolvärde för Sundbyberg, då de tycker att Symbolen
för Sundbybergs stadskärna snarare är den småskaliga som längs med Sturegatan och
runt stadens torg. Nätverket menar vidare att stationen med sin storlek och närhet t ill
nybyggnationer blir en symbol för något som nätverket inte vill ha, dvs ett storskal igt
Sundbyberg i kontrast med delar av Sundbyberg som har lägre bebyggelse. De tycker att
nya stadskärnan kommer bli främmande byggnad jämfört med de äldre husen i
stadskärnan.
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Nätverket lyfter fram ett av dem åskådliggjort stationshus, med lägsta höjden mot västra
sidan, de tycker det ger mer ljus på torget och byggnaden inte blir en mur. De vill gärna
att det är ett alternativ för staden som modell för ett nytt stationshus. För att hål la nere
höjden bör man överväga att bygga en byggnad istället för tre på samma yta, på så vis
uppnås motsvarande bruttoarea utan behovet av att bygga på höjden. Nätverket
redovisar ytterligare exempel bland annat ett som är upphängt över tunneln.

Nätverket l istar vad de anser blir konsekvenser av föreslagen märkesbyggnad:
Detaljplanens vision av stationen är egentligen ett kontorshus med nedgångar till
tunnelbana och pendeltåg och ingen märkesbyggnad för Sundbyberg. De anser att ett
tävlingsförfarande med parallella uppdrag är bra, men att den behöver mer tydliga
direktiv än vad detaljplanen redovisar. Dessutom vill nätverket se att tävlingsdirektiven
nämner att skalan ska vara betydligt lägre i höjd och bredd för stationshuset.

Angående Mötesplats vill nätverket att stationen, torget och området däromkring
utformas till en attraktiv mötesplats. De anser att detal jplanen ska precisera
lokalmässiga förutsättningar för kultur, handel, konferenser, möten eller servering. Men
i stället menar de att staden förordar ett stationshus som en kontorsbyggnad, som
saknar utrymmen reserveras för de som bor och lever i staden.

Nätverket anser att staden tänker sig ytor i gatuplanet för resenärer som vill ha
”server in g ell er be hö ver bes ö ka s erv ic eaffä r er” oc h bes kri ver ut fo rm nin g av
cykelparkering, och att det är ett lovvärt init iativ, men i övrigt finns inga planer för
samlings- och utställningslokaler, teater/ bio eller annat som kan vara av intresse för
dem som inte nödvändigtvis arbetar i huset eller reser.

Nätverket menar att stationshuset och intilliggande byggnader borde kunna erbjuda
platser för möten och aktivitet samt även ytor för konferenser och kultur av intresse för
hela Storstockholm. De tror att risken finns att förslaget medför at t området kommer att
sakna l iv och rörelse efter kontorstid.

Angående studenthuset anser nätverket att studenters behov av bostäder inte får vara av
högre värde än Sundbybergsbors behov av ett soligt och trivsamt torgområde. Att staden
menar att studenterna kan ge mer liv och bidra till ett tryggare miljö håller inte
nätverket med om. De tycker att studenthuset hindrar resenärer t ill och från stationen
och att byggnaden upptar en väsentlig yta av nya torgområdet samt att de tycker att det
skapar en barriär mellan Centrala Sundbyberg och Lilla Alby.

Nätverket har en förhoppning att staden väljer att placera ett studenthus på en ny plats i
projektet Sundbybergs nya stadskärna som staden nämner i planbeskrivningen. Vidare
anser nätverket att förslaget om ett studenthus på torget som synnerligt olyckligt med de
skäl som nämnts ovan.

Angående Sundbybergs torg ser nätverket positivt på stadens förslag, men förutsatt att
det inte finns stora och höga byggnader på det öppna området. En attraktiv grön
mötesplats menar nätverket att den behöver vara en solig plats under dagen och året
runt. Torget måste göra skäl för att kal las stadspark eller järnvägstorg, de tycker att en
sådan plats kräver en grön och solig miljö.

Angående Järnvägspromenaden tycker nätverket att stadens förslag ger en attraktiv och
grön miljö med många goda kvaliteteter, men trafiken som väntas fortsätta på
järnvägsgatan som en nackdel. De nämner att de befintliga restaurangerna längs med
järnvägsgatan behöver få t illräckligt med utrymme.
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Nätverket nämner att handlingarna översiktligt lyfter fram konst, stadens utveckling och
historia kan gestaltas längs järnvägspromenaden samt torgområden. Men också att
stationsbyggnaden inte nämns i detta sammanhang. Nätverket ser det som viktigt att
kunskap om Sundbybergs ursprung och identitet bevaras och de tycker att förslaget är
bra för det syftet med att använda de nya öppna ytorna. Nätverket har idéer och förslag
på olika föremål som kan redovisas på platsen. Angående konsekvenser av
detaljplaneförslaget tycker nätverket inte att staden knyter an till Sundbybergs kultur
och histor ia och att det är nödvändigt för att uppfyl la en gestaltning av gamla
Sundbyberg.

Nätverkets viktigaste krav är: Bygg ett mindre stationshus, ett betydligt lägre och mindre
brett. Bygg inget studenthus på torget. Behåll de omgivande byggnadernas nuvarande
höjd och bygg inte på kvarteret Godset och Sundbyberg 2:78 med fler våningar. Anpassa
byggnaderna till stadskärnans karaktär, skapa mötesplatser och precisera hur
Sundbybergs histor ia ska manifesteras.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Bebyggelsens omfattninghar ändrats sedan samrådet och innehåller inget kontorshus ovanpå
stationshuset. Kvarteret Godset och 2:78 kommer att bibehålla en hög volym som ramar in
omgivningen och följer den skalförskjutningen som manifesteras i såväl Kvarteret Cirkusängen som
Kvarteret Orgeln. I planprogrammet pekas stationsområdet ut som en plats där bebyggelsen får
vara hög och Sundbyberg har en blandadbebyggelse bestående av både en småskalighet och en
högre bebyggelse om vartannat.

Tack vare det nya planförslaget skuggas betydligt mindre del av torget och dagsljus kommer åt
majoriteten av de nya och gamla torgytorna som skapar ett större sammanhängande torg. V ilket
nu bidrar till goda vistelseytor med bättre förutsättningar till gröna inslag. Passagerna mellan
stationshuset och Kvarteret Godset och Sundbyberg 2:78 blir bredare och luftigare än
samrådsförslaget och den av Trivsam Stadskärna höga mur sett från Solna är inte längre kvar
tack vare det mindre stationshuset. Samtliga sidor av de ombyggda kontorshusen kommer att ha
verksamheter i markplan vilket innebär mer folk kommer rörasig under fler timmar på dygnet
och bidrar till en ökad trygghet för staden.

Angående studenthuset så är det inte längreaktuellt på den platsen. På platsen är i stället en
betydligt lägre byggnad i form av ett mobilitetshus avsedd som cykelparkeringföreslaget, vilket
bättre harmoniserar med torget och de omkringliggande byggnaderna på andra sidan Landsvägen.I
och med det omarbetade planförslaget innebär det mindre skugga som faller på torget än det
tidigare förslaget och även dagsljusstudien visar att det blir bättre med granskningsförslaget.

V indkomfortstudien är framtagen och hanterad påett adekvat och vedertaget sätt och visar på en
bra miljö att vistas i.

Stationshuset har i gällande förslag blivit mindre i skala, och dess symbolvärdet är av stor vikt.
Det är fortfarande aktuellt med någon form av parallellt uppdrag (arkitekttävling) kopplat till
dess gestaltning men också till den närmsta omgivande allmänna platsmarken. Som ett parallellt
uppdrag kan den komma att genomföras efter detaljplaneskedet.

Stationshuset kommer att innehålla stationsfunktionen samt resenärsservice i form av caféer,
restaurang och dylikt samt vänthall. Ambitionen är att den nära anslutande bebyggelsen och
torgbildningarna får möjlighet att skapa lokaler och platser för kultur och möten. Gällande
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kollektivtrafiken så måste den fortsätta förbi stationen via Lysgränd och staden arbetar för att
minska övrig biltrafik och genomfartstrafik för att förbättra situationen för de som bor och vistas
på och runt Sundbybergs torg. En vidare studieom enkelriktning kommer att ske efter
detaljplanen är klar.

Det kommer att finnas utrymme för utomhusserveringar även framöver. Dels kommer de befintliga
att finnas kvar och på flera platser kommer större utrymme frigöras än idag. Ett konstprogram
och ett gestaltningsprogram för området är framtagna och ska bidra till att få till en bra gestaltad
allmän plats. Stadens ambition är att låta kulturhistorien få ta sin plats på de nya ytor i form av
platsbildningar och gator som skapas i och med planförslaget. Men mycket arbetet (och frågorna)
kommer att återstå och hänskjutas till kommande skeden (efter detaljplaneprocessen).

Synpunkter från Sundbybergs stads nämnder och bolag

Grundskole- och gymnasienämnden
Nämnden ser gärna att det framgår tydligare hur barnperspektivet har beaktats i
förslagets olika delar. Nämnden framför att vuxna som försöker undersöka och förstå ett
barns erfarenheter och uppfattningar kan aldrig ersätta hur barnet själv ser på
företeelsen. När barriären i centrala Sundbyberg försvinner och kombineras med det fria
skolvalets rörlighet kan det medföra ett nytt rörelsemönster bland elever. Det är av vikt
att inkludera elevernas åsikter för att skapa en miljö som är attraktiv att vistas i men
även vägar som är säkra för barn att röra sig på.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Hur barnperspektivet beaktas förtydligas i texten och markanvändningen är till viss del redan
styrd av diverse förutsättningar som ger detaljplanen sin utformning i form av olika
myndighetskrav och platsens fysiska förutsättningar.

Förskolenämnden
Nämnden vill se att det framgår tydligare i handlingarna hur barnperspektivet har tagits
om hand i fråga om kollektivtrafik, gångstråk, torg med mera. Nämnden vill se ett ökat
fokus på barnen i Sundbyberg. I övrigt har nämnden inget att erinra.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn följer stadens policy kring FN:s barnkonvention, lika så följs den i arbetet med att ta
fram detaljplanen. Barnperspektivet förtydligas i handlingarna. Hur barnperspektivet beaktas
förtydligas i texten och markanvändningen är till viss del redan styrd av diverse förutsättningar
som ger detaljplanen sin utformning i form av olika myndighetskrav och platsens fysiska
förutsättningar.

Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden tycker att det är bra att ett gestaltningsprogram för den allmänna platsmarken
ska tas fram och föreslår att det då även tas fram ett konstprogram för hela
planprogramsområdet likt det som tagits fram för Ursvik. Vidare anser nämnden det är
bra att planbeskrivningen nämner att gestaltningselement ska skapa igenkänning och
spegla järnvägens påverkan på staden, likväl som industriminnen bevaras.

Det är också posit ivt är att koppling mellan Promenaden och Marabouparken skapas
med hjälp av ny konst, vilket kan få fler att upptäcka parken med dess konstsamling och
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att konst nämns i samband med torgytor runt nya stationen välkomnas av nämnden. Att
det skrivs om betydelsen av tillskott av restauranger och nöjeslokaler i staden även ur ett
kulturhistoriskt perspektiv ser nämnden som posit ivt och de vill även framhålla att
kopplingen till närliggande platser inom kultur- och nöjesliv är viktig för det
framväxande området.

Nämnden välkomnar skrivningen att bibl ioteket får en bättre koppling til l den
platsbildning som skapas norr om kvarteret Plåten, vilket gör att nytt jandet kan öka och
biblioteket är en av de centrala målpunkterna vid Sundbybergs torg med god
tillgänglighet.

Nämnden poängterar att det är viktigt vid planeringen av park och torgytorna att de
utformas för ett jämställt nyttjande samt för hur ytorna ska aktiveras efter
färdigställande. Hänsyn bör tas till den bullerproblematik som kan uppstå till
närliggande bostäder från idrottsytor. Vidare påtalas behovet av spontanaktivitet med
höga vistelsevärden och varierade aktiviteter oavsett kön vilket nämnden också anser
bekräftas av planprogrammets barnkonsekvensanalys.

Nämnden hoppas att bygget av järnvägstunnlarna hanteras på ett t illfredställande sätt
med avseende på bullerproblematiken kopplat till bibliotekets verksamhet.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
I det fortsatta arbetet kommer en handling tas fram som hanterar konst i projektet och ger ett
ramverk för ett konstprogram som projektet behöver ha för vidare hantering av tillkommande
konst i området. Bullerfrågor kopplat till aktiviteter på offentlig platsmark tas redan i beaktande.
I frågor rörande vidare hantering av konst och idrott samt fritidsaktiviteter har förvaltningens
olika sektorer ett fortlöpande och gott samarbete.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Nämnden ser posit ivt på att arbetet med detaljplanen fortskrider och att de
handlingarna med tillhörande underlagsrapporter är omfattande. Ett flertal områden
såsom generella benämningar i plankartan, utformning av gaturummet, teknisk
försör jning, parker ingsfrågor samt detaljplanens koppling till övriga detaljplaner i
området behöver utvecklas.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Frågorna har beaktats i utformningen av granskningsförslaget men kommer även vara föremål för
ett gemensamt arbete framöver och i kommande skeden.

Byggnads- och tillståndsnämnden
Nämnden ser posit ivt på att arbetet med detaljplanen fortskrider. Nämnden anser att ett
flertal områden är i behov av utveckling eller vidare utredning såsom utformning av
gaturummet, utrymme för utryckningsfordon, parkeringsfrågor, samt de utredningar
som gjorts med hänvisning till markföroreningar och dagvatten. Nämnden förutsätter
att dessa områden omhändertas i samarbete inom sektorn för samhällsbyggnad.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Frågorna har beaktats i utformningen av granskningsförslaget men kommer även vara föremål för
ett gemensamt arbete framöver och i kommande skeden.

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Nämnden har inget att er inra mot planförslaget.
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Äldrenämnden
Nämnden vill framföra att hänsyn måste tas såväl under byggtid som efter
färdigställandet av området till personer med nedsatt rörelse, orienter ings- eller kognitiv
förmåga, samt att uppföljning av att byggregler kring ti llgänglighet (BBR) föl js. I och
med förslaget så förbättras möjligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga att
passera över den tidigare järnvägen. För att området ska kännas tryggt att vistas i är det
viktigt med god belysning, mötesplatser som används under stor del av dygnet,
blandning av verksamheter med mera. Gällandes cykeltrafik anser nämnden att det är
viktigt att hastigheterna hålls nere och att passerande cykelstråk i möjligaste mån
förläggs utanför de centrala delarna och järnvägspromenaden. Slutligen påpekar
nämnden vikten av tillräckligt med parker ingsplatser för rörelsehindrade finns i
området.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Detaljplanen utformas på ett sådant sätt så att den nya strukturen är anpassad till funktions-
hindrade enligt de förutsättningar som ges, i övrigt hanteras vidare dessa frågor i bygglovskedet. I
såväl planprogrammet och i detaljplanen som i stadsutvecklingsprojektet är ambitionen ett tryggare
område där bland annat belysning, funktionsblandning och befolkade mötesplatser är viktiga
komponenter för att skapa trygghet. I den fördjupade tekniska förstudien och vidare i hanteringen
under genomförandefasen så kommer cykling att hanteras mer utförligt. Längs med delar av
järnvägspromenaden kommer ett regionalt cykelstråk förläggas och tvärgående anslutningar till den.
Dessaska anpassas på sådant sätt så att cykel går att hanteras tillsammans med gående och
bilister med mera.

Fastighets AB Förvaltaren
Fastighetsbolaget är posit iva till förändringen som kommer att ske i samband med
byggnation av järnvägstunneln. Både när det gäller sammanlänkningen av
Sundbybergs stadskärna, promenadstråket ovan på spårområdet och den
kompletterande stadsbebyggelsen.

Sundbyberg, Avfall & Vatten AB
Angående Avfallshanter ing tycker Sundbybergs avfall och vatten AB (SAVAB) att det är
positivt att trafikutredningen har tagit avfallshantering i beaktande, då det inom
planprogramsområdet är mycket viktigt att ta ett helhetsgrepp då avfalls-hanter ing för
samtliga detaljplaner i projektet hänger ihop. De vill poängtera att i ett nybyggt område
ska sopsug beaktas och att SAVAB:s avfallsingenjör vill fortsatt delta i planering och
projektering kopplat till avfallshanteringen. Vidare lyfts att det är posit ivt att terminalen
för kommande stationära sopsug är inritad i plankartan.

SAVAB har ett behov av att förlägga VA-systemet i Trafikverkets skyddszon. För att
fortsätta VA-försörja centrala Sundbyberg menar SAVAB att dom är beroende av
tillstånd från Trafikverket för sina ledningar (i skyddszonen). SAVAB kommer således
behöva ha ett tillstånd på plats (för sina ledningar) för att kunna acceptera
detaljplaneförslaget. SAVAB måste veta ifall ledningarna kan läggas i Trafikverkets
säkerhetszon och i så fall vilka vi llkor och förutsättningar som gäller för att acceptera
detaljplanen.

Vidare behöver SAVAB se att AMF fastigheter visar i en teknisk lösning att det går att få
plats en grundläggning av stationshuset samtidigt som ledningarna får plats.
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SAVAB önskar också se hur översvämningsproblematiken hanteras i östra delen av
planområdet. Studenthusets anslutningar behöver hanteras på grund av rådande
kapacitetsbrist och SAVAB förutsätter en fortsatt ledningssamordning tillsammans med
Trafikverket och staden.

Järnvägstunnelns placering innebär att befintligt vattenledningsnät i Järnvägsgatan
behöver läggas om och att Trafikverket genomför och bekostar omläggningen.

SAVAB framför att deras ambition är att separera avloppsystemet med dagvatten och
spillvatten i olika rör och att avleda dagvatten (som i dagsläget leds till reningsverk i
Stockholm) till Bällstaviken/ Ulvsundasjön. Syftet med det är att bygga ett robustare
avloppsnät med mindre risk för källaröversvämningar och färre utsläpp av spillvatten till
Bällstaviken/ Ulvsundasjön till följd av ett överbelastat ledningssystem.

Järnvägsutbyggnaden ger en ökad asfaltering eller plattsättning av järnvägsområdet som
i dagsläget består av filtrerbara ytor, vilket innebär att avrinningen från området
kommer att öka jämfört med dagsläget. En separer ing av avloppsystemet, ökade
hårdgjorda ytor samt klimatförändringens ökade regnmängder innebär en ökad
nederbördsbelastning på nedströms dagvattensystem. Kapacitetsutredningar och förslag
för att få t ill nytt dagvattenät som mynnar ut i Bällstaviken/ Ulvsundasjön är pågående.
Utloppet till Bällstaviken är belägen i planprogramsområdet för Sundbybergs nya
stadskärna men i parallellt pågående detaljplaneprocesser (Detaljplanen för den västra
delen och Detaljplanen för den södra vid Bällstaviken).

Tekniska utmaningar som t.ex. platsbrist och avsaknad av allmänna ytor i strandlinjen
som måste lösas för att en kapacitetsökning av dagvatten vara möjlig. SAVAB framför att
om dagvattenfrågan (avseende kapacitetsökning) inte är löst så blir plats för
fördröjningsanläggningar inom rubricerad detaljplans allmänna ytor nödvändigt.
Fördröjningsanläggningar för allmänna ytor ska dimensioneras för regn med 30 års
återkomsttid med kl imatfaktor.

SAVAB framför att Trafikverket har visat att utanför planområdet söder om detaljplanen
finns det pågående sättningar på grund av en sjunkande grundvattennivå.
Järnvägstunneln kommer att fungera som en grundvattendelare (betongtröskel
nedsänkt i berg som skär av delar av avr inningsområdet) för det redan minskande
grundvattenmagasinet. Vidare poängterar SAVAB att järnvägstunnelns tröskeleffekt
norr om järnvägstunneln innebär att allt grundvatten som leds dit norrifrån enbart kan
avledas öster mot Solna eller väster mot Stockholms kommungräns. Det i sin tur kan
innebära en r isk för temporär eller konstant högre grundvattennivå intill
järnvägstunneln. En högre grundvattennivå kan påverka infrastruktur i mark och
intilliggande fastigheters dräneringssystem.

Då det befintliga avloppssystemet i Järnvägsgatan kommer att läggas om kommer även
eventuellt pågående läckage av grundvatten in i fogar eller spr ickor i gamla ledningar
och brunnar upphöra. Detta kan också höja grundvattennivån lokalt. Då Trafikverket på
grund av platsbrist flyttar all infrastruktur som idag l igger i Järnvägsgatan direkt intill
fastigheten under trottoaren, menar SAVAB att det finns risk att de fastighetsägare som i
framtiden får fuktskador kommer vara tvungna till mycket kostsamma ledningsflyttar
för att kunna komma åt att dränera om fastigheten.

Söder om järnvägstunneln har Trafikverket föreslagit en infil trationsanläggning
parallellt med järnvägstunneln. I nfiltrationen planeras ske främst med dr icksvatten och
om möjligt dagvatten. Det totala behovet av infiltration eller grundvatten från
grundvattenmagasinet som tunneln avleder bedöms av Trafikverket ligga på ca s l/ s eller
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160 miljoner liter dr icksvatten/ år under tågtunnelns livslängd. Infiltrationen är
planerad direkt intill befintliga fastigheter och gamla ledningar. Bl ir så fallet innebär det
att Trafikverket, genom föreslagen lösning, kan bli SAVAB:s största dricksvattenkund
med motsvarande ca 5% av dagens totalt sålda vattenmängd i Sundbyberg. SAVAB
resonerar att om vattenreningsverket redan nått sin maximala leveranskapacitet för
dricksvatten år 2018, så är frågan om det är hållbart att bygga tekniska anläggningar
som är beroende av så mycket dricksvatten. SAVAB har inte fått en formell begäran av
Trafikverket för anslutningspunkt och har därför inte avgjort frågan om att priori tera
hushållsförbrukning (befintliga såväl som planerade bostäder) eller tekniska
anläggningar såsom infiltrationsanläggningar.

SAVAB framför att de är beroende av att pågående sättningar söder om spårområdet
avstannar. Trafikverket har menat att de inte ensamt kan ansvara för den redan
pågående sättningen. Det är därför i dagsläget oklart om vem som ansvarar för
infiltrationsåtgärder och eventuella framtida sättningsskador på befintlig och planerad
infrastruktur. SAVAB påpekar att ansvarsfrågan är viktig att avgöra då de har
sättningskänslig infrastruktur i området.

SAVAB menar att detaljplanen bör redovisa vilka åtgärder som krävs för att avstanna
den pågående sättningen och att det bör avtalas med Trafikverket om vem som ansvarar
för kontroll och funktion av respektives influensområde samt att det behöver tas fram en
handlingsplan om bedömda framtida investeringar i infiltrationsanläggningar i området.
Finns ingen överenskommelse om annan möjlig lösning så måste infrastruktur och
byggnader inom avsänkningsområdet för grundvatten grundförstärkas för att minimera
de skador som kan uppstå med förändrad grundvattennivå. Ett sådant förfarande
bedöms som mycket kostsam. Val av lösning bör utgå från att mängden dricksvatten
som infiltreras hålls till ett minimum.

SAVAB framför även önskemål om justeringar i planbeskrivningens text om frågor som
hanteras i genomförandeskedet.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
SAVAB och staden har arbetat tillsammans med de synpunkter som SAVAB lämnat och
planhandlingarna har justerats efter denna dialog. Staden och SABAB driver frågor kring en
framtida separering gemensamt för att säkerställa att det framtida exploateringar går att
genomföra. V idare har en skyfallsutredning tagits fram i samarbete med SAV AB som svarar på
det behovet som SAVAB har efterfrågat angående översvämning. Dagvattenfrågan har utretts
vidare och SAVAB, Sundbybergs stad och Trafikverket har arbetat vidare med lösningar i
ledningssamordningen. Studenthuset har utgått och ersatts av ett mobilitetshus som har en lite
annan formoch andra förutsättningar.

Identifierade behov för sophantering bedöms kunnauppfyllas i detaljplanen, se tekniska förstudien
för mer detaljer. Torget kommer bli körbart för sophämtning (avfall) och nu pågår arbete meden
eventuell ändring av ansvarsfrågan kopplat till avfall som gör att fastighetsägaren behöver ta på sig
ett större ansvar. Bland annat tidsspannet det gör det svårt att beskriva alla aspekter i framtida
hanteringen mer ingående (då området fullt utbyggt sker runt 2031 eller ännu senare), dock
behöver texten om sopsugssystem kvarstådå en flexibilitet och situationsanpassning krävsför
området.
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För att detaljplanen ska antas och kunna genomföras krävs det att samhällsviktiga ledningar får
plats i skyddszonen. Savabs VA-system och sopsug är sådanna samhällsviktiga ledningar och
staden förutsätter att samhällsviktiga ledningar ska få ligga i skyddzonen. Sektorn instämmer
med SAVAB att Trafikverket behöver ta på sig ett ansvar såväl i byggskede som i driftskedet för
att motverka att sättningsskada uppstår (och likaså att en hållbar hantering av grundvattenfrågan
uppnås). Frågorna kommer dock framförallt att behöva regleras i avtal och inte i detaljplan.

Synpunkter från fastighetsägare

AMF Fastigheter
AMF synpunkter rör framför allt samrådsförslagets ombyggnad av AMF:s fastighet
Sundbyberg 2:78 och tidigare föreslaget stationshus med påliggande kontorshus. I övrigt
är AMF positiva till planförslaget, då det kommer att stärka centrala Sundbyberg och
bidra till en ökad attraktivitet för boende, resande och arbetande. AMF har funder ingar
kopplat t ill servitut och överlappande gränser under mark som dom vill ha hanterat.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Samrådsförslagets ombyggnad av AMF:s fastighet Sundbyberg 2:78 och föreslaget stationshus
med påliggande kontorshus är inte längre aktuell i detaljplanen. Servituten är planerade att
hanteras tillsammans med staden och respektive parter innan detaljplanen får tas upp för
antagande. De överlappande gränserna(under mark) är justerade i granskningshandlingarna.

Vasakronan (N issehus)
Vasakronan ser posit ivt på den övergripande stadsutvecklingen inom
detaljplaneområdet och är av uppfattningen att överdäckningen kommer att vara
positivt för Sundbyberg och är ett unikt och intressant projekt. Vasakronan framför att
ett omfattande arbete med ett stort antal handlingar har genomförts t ill samrådet och att
vissa ej klara utredningar återstår att få resultat från, t il l exempel skyfallsutredning,
gestaltningsprogram av allmän platsmark, underlag för genomförande av grundläggning
och konstruktiva förutsättningar. Utredningar som kan komma att medföra
konsekvenser för samrådsförslaget.

I handlingarna går det inte att utlösa höjdskillnader på marknivå från idag sett t ill
samrådshandlingen. Det innebär att det inte går att se direkta/ indirekta konsekvenser.
För att belysa och bedöma genomförbarhet fullt ut behövs mer material vilket kommer
bli möjligt när samtliga utredningar och uppgifter finns framtagna.

I plankartan (blad 5) intill fastigheten Magasinet 1:s södra gavel finns mark reseserverad
för Trafikverkets olika markanspråk, det går inte att utläsa avstånd mellan gränsen för
markanspråk och fastighetsgränsen för Magasinet 1. Likaså går det inte att utläsa
plushöjden för planbestämmelsen, det ser oklart ut kring konsekvenser för fastigheten
samt hur Trafikverket kommer att använda marken. Vasakronan framför att de behöver
ett klargörande kr ing hur marken ska användas och eventuella konsekvenser, vilka
åtgärder som ska genomföras på aktuell mark, samt hur grundläggningen för Magasinet
1 ska skyddas i samband med genomförandet.

Vasakronan beskriver sina fastigheter i och i närheten av planområdet, där Magasinet
1:s garageinfart ligger mot Järnvägsgatan samtidigt som en varu- och avfallstransport är
belägen på Fabriksgränd. Till fastighet Kronan 1 sker varutransporter med tung trafik
via infart på Sturegatan och inga alternativa infarter finns i kvarteret. Fastigheten
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Godset 4 försörjs från fyrasidor av kvarteret, inklusive via garageinfart och en lastkaj på
Fabriksgränd.

Vasakronan uppmärksammar att det framtida ökade flödet av trafikanter och
kollektivtrafik behöver rationella och effektiva leveranser via dedikerade platser t ill
kvarteren Godset och Magasinet. Vasakronan önskar att det ska vara möjligt för
leveransfordon att kunna stanna vid kvarterets alla sidor och genom dedikerade
angöringsplatser men ser en risk att busstrafiken eller annan angöring på östra sidan av
stationen annars riskeras att hindras. Vasakronan vill att kapaciteten till och från
fastigheten inte försämras jämfört med idag till exempel på grund av trafikför ingen.
Dedikerade lastplatser får inte nedprioriteras i trafikplaneringen samt placeringen av
RH-parkering vid Kronan 1 måste tas hänsyn till. Vasakronan menar att kapaciteten för
deras trafikala behov behöver säkerställas och önskar att konkreta lösningar redovisas i
planhandingarna.

I intentionsavtalet med AMF Fastigheter anges i sektion och i höjd upp till tak i arkaden
till cirka 12 m, Vasakronan påpekar att planbeskrivningen nämner tre våningar och på
plankartan har utrymmet minskat t ill 6 m. Volymen i detta allmänna utrymme är av
Vasakronan tolkat som minskat. Stationshusets lameller intill Godset 4 är placerat 8 m
från Godsets fasad. Vasakronan anser därför att detaljplanen tydliga bör definiera
förutsättningar för vilka avstånd som staden anser är acceptabla i passagen, samt hur
siktlinjer och orienterbarhet är tänkta att säkras.

Exempel på idag outredda frågor som Vasakronan tar upp är tekniskt möjliga metoder
för grundläggning av stationshuset, brandutrymning, hantering av VVS rörande
stationshuset samt tillgänglighetsfrågor på allmän plats. De menar att konsekvensen av
att dessa frågor är outredda kan innebära behov av att knapra ytterligare på utrymmet
mellan Godset och stationshuset.

Vasakronan anser att stationshusets gavlar relativt Godsets fasad riskerar att ge stor
insyn och kan då upplevas som integritetsproblematiskt för de som nyttjar lokalerna i
Godset södra fasad. Vasakronan framför även att den norra fasadens placering riskerar
att ge väsentligt negativ påverkan på Godset. En större tydlighet av vilka konsekvenser
planförslaget får och vilka överväganden staden har gjort önskas. Till exempel bör
acceptabla minimiavstånd i arkaden redovisas i plankartan och likaså mellan
stationshuset och Godset.

Vasakronan tycker att staden har en hög ambition avseende gröna rum och stråk genom
staden, samt hur dessa ska kopplas samman och håller med om att gröna planteringar är
viktiga inslag för att skapa en god stadsmiljö. I bilagan tekniska förstudien Landskap går
det att utläsa förslag på hur planprogrammets princip för grönska ska omsättas inom
planområdet och att det anges att tunneltakets konstruktionsbetong är dimensionerad
till BK1. I övriga handlingar finner de inget som går att utläsa kring tunneltakets
bärighet och en konsekvensbedömning saknas i förhållande till anläggande av träd.
Vasakronan påpekar att det är viktigt att stadens höga ambition säkerställs avseende val
av grönska.

Vasakronan vill klargöra att deras föreslagna ombyggnad inte kräver någon ändring av
marknivåer intill byggnader och att de inte har behov eller önskemål om justering.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Utredningar och höjdsättningar är med i detaljplanens granskningshandling då flera delar inte
varit färdigutredda och uppgifter från Trafikverket inte inkommit till samrådsförslaget. I ett stort
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projekt som nedgrävningen av järnvägen är Sundbyberg stad tvungen att invänta uppgifter från
andra parter innan mer detaljer går/ finns att redovisa.

I arbetet med stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna sker en trafikplanering där
en rationalisering och effektivisering av trafiksystemet är viktiga komponenter. Det innebär att
Kronan 1 inte kommer att påverkas och att dedikerade angöringsplatser kommer att skapas för
kvarteret Godset. Däremot kommer inte alla sidor av fastigheten kunna nyttjas som idag, men
med en citylogistik på plats (när området är färdigt) kommer en effektivare transportsamordning
hantera lastning och lossning. Vasakronan och staden har en pågående lösningsorienterad dialog
rörande kollektivtrafiken och förutsättningar för bussar som behöver anpassas till staden struktur.

Samtidigt som detaljplanen tas fram pågår arbete med den tekniska förstudien och därmed också
samordning av ledningar. Det parallella arbetet innebär att förstudien utgör principer för den
slutgiltiga detaljplanen, vilket innebär att inga ytterligare ytor behöver anspråkstas. Frågorna
kommer pågå och hanteras även efter detaljplanens antagande. Arkaden är ej längre aktuell.

Humlegården AB
Humlegården har under många år verkat för en utveckling av närområdet i bägge
kommunerna och utvecklingen vid Sundbybergs station kan göra området än mer
attraktiv med nya grönområden, bostäder, butiker och nya arbetsplatser. Humlegården
anser att utveckl ingen av området kan bidra till att förena och binda ihop Sundbyberg
med Solna i ett område som idag är relativt avgränsade från varandra med bland annat
järnvägen som en barr iär vilket i framtiden istället kan ge ett sammanhållet område med
stora kvaliteter. Humlegården vil l bid ra t il l at t ”byg ga s t ad ” vil ket d e o c kså ans er at t
projektet Sundbybergs nya stadskärna ger möjligheter t ill.

Vidare nämner Humlegården att Ekensbergsbron i Solna ska rivas och ersättas med en
ny gatusträckning med koppling till Cirkusgränd. Det innebär att Cirkusgränd får mer
trafik att hantera inklusive busstrafik. De påtalar att all lastning/ lossning samt in-/ utfart
från kvarteret Cirkusängen 6 och de i Solna belägna kvarteren Stenhöga 1,3 och 4 sker
via Cirkusgränd idag.

Bild från Humlegården som redovisar dagens läge med in-/ utfarter.
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Den föreslagna stationsentrén i Solna Business Park/ Lilla Alby bidrar t ill en ökad
gångtrafik som ska samsas med fordonstrafiken och Humlegården anser att det finns en
säkerhetsrisk med en korsning med vissa backande fordon, flera nödutgångar som är
placerade mot norr och det öppna tråget enligt föreslagen Järnvägsplan. Humlegården
menar att om det förläggs en trafikerad väg mellan kvarteret Cirkusängen 6 och
Järnvägen medför det att platsen förblir en baksida, men med ett större grepp kring
platsen kan fastigheten utvecklas och öppnas upp med publika ytor i bottenvåningen
vilket skulle bidra till en mer levande stad och ökad trygghet. I fall det sker skulle
fastigheten inte ha någon tydlig baksida utan Stationsentrén (i Solna Business Park/ Lilla
Alby) skulle bli ytterligare en framsida. Humlegården anser att det inte är ett acceptabelt
med ett förslag som medför att ytterligare fordonstrafik ska gå mellan kvarteret
Cirkusängen 6 och det öppna tråget samt via Cirkusgränd.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn delar Humlegårdens åsikter om det positiva att öppna upp fastighetens (Cirkusgränd 6)
nordfasad för publika ytor i fastighetens bottenvåning. Men att det är Solna stad som äger denna
fråga då såväl Ekensbergsbron som den tilltänkta vägen (förlängning av Ekensbergsvägen) ligger i
grannkommunen och inte i Sundbybergs stad. Staden kan gärna delta i diskussioner med Solna,
Trafikverket och Humlegården. Sektorn hänvisar således Humlegården att kontakta Solna stad
rörande denna fråga.

Skandiafastigheter
Skandiafastigheter redogör för att trafikföringen på Järnvägsgatan måste utformas och
ha som mål att ge mycket god tillgänglighet t ill entréer i den framtida bebyggelsen inom
fastigheten Kabeln 6. De beskriver sedan att de har stor erfarenhet av större
stadsutvecklingsprojekt där man måste hantera infrastruktur i närheten med
restriktioner som säkerhet, undvikande av dr iftstörning och påverkan på gator, spår och
tekniska försörjningssystem och det gäller att hitta rätt förhållningssätt till gällande
restriktioner. Skandiafastigheter värderar betydelsen av en tidig dialog högt och en
förutsättning för att få till en byggnation i rätt t idpunkt, vilket en samverkan kan bidra
till att uppnå. Det är tre aktiviteter som Skandiafastigheter menar bör utföras i den fas
där Trafikverket bygger det södra tunnelröret, och det är en eventuell rivning,
schaktning samt pålning.

En rivning av kontorshuset uppfört på 1980-talet ser de som mest komplicerat i
förhållande till tunnelbyggnationen. Byggnaden är uppfört på en äldre grundläggning
(innehåller källare från1940-talet, garage, teknikutrymmen och skyddsrum) som
sträcker sig ca 200 meter västerut längs spåren från Esplanaden. De ser behovet av att
rivningen sker i ett rimligt t idsperspektiv för att den ska motiveras och
Skandiafastigheter poängterar att de anser att det är viktigt att detaljplanen för området,
där Kabeln 6 ingår, tas fram parallellt med den plan som nu ligger för samråd. Det är
viktig för dem att projekten samordnas i tid för att motivera en rivning.
Skandiafastigheters målsättning är att har en lagakraftvunnen detaljplan minst fyra år
innan tunnelbyggets drift tagande. Byggaktören har arbetat under lång tid med
stadsutveckling i detta område och de är mycket posit iva till de möjligheter som den
föreslagna detaljplanen ger och vill bidra till , bidra till ett framgångsrikt
stadsutvecklingsprojekt i samverkan med andra byggaktörer och Sundbyberg stad.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
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Inkomna synpunkter tas i beaktande. Gällande frågan om koordinering av rivning av byggnad och
tunnelbygget så hänvisar staden till andra forum i stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya
stadskärna som hanterar byggskede.

Brf Stora Berg
Bostadsrättsföreningen lyfter fram att planförslaget binder samman de nytillkomna
ytorna i staden som stationsbyggnaden och resecentrum med Marabouparken.
Sundbybergs torg bildar också ett spann mellan Sundbybergs äldre bebyggelse längs
Landsvägen och det nya moderna som kantar torget i detaljplanen. I hörnet Landsvägen
– Gjuteribacken finns kommunens äldsta flerfamiljshus byggt 1897, som Brf. Stora Berg,
påpekar är känt även utanför Sundbyberg. Vidare lyfter de att de fastigheterna längs en
sträcka på 100 meter längs landsvägen i bildar en kulturhistorisk fond mot Sundbybergs
torg.

Det bostadsrättsföreningen vill uppmärksamma är att studenthuset är felplacerad ur ett
kulturhistoriskt perspektiv, där de anser att även då studenthuset som ett flervåningshus
ligger i anslutning t il l ”I kan o hu set ” (fast i gh et en S u nd b yber g 2:7 8) , så avs kil j er de n
siktlinjer t ill Sundbybergs torg för fastigheterna på den Södra sidan om Landsvägen.
Bostadsrättsföreningen menar också att placer ingen slår sönder en potentiell
utvecklingsbar kollektiv yta och de har svårt att förstå byggnadens läge och utformning.
Slutligen anser bostadsrättsföreningen att de har svårt för att acceptera att studenthuset
får pr ioritet framför deras framlagda resonemang och de anser att varken studenthuset
eller annan byggnad ska uppföras på Sundbybergs torg.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
I fråga om den kulturhistoriska kopplingen mellan fastigheterna på södra sidan om Landsvägen
så delar staden denna syn att de har ett kulturhistoriskt samband, vilket också framgår i
detaljplaneförslagets samrådhandlingar. Dock är en stad föränderlig och det finns många lager av
staden som får förändradbetydelse, vilket är en naturlig del av städers utveckling. Men det behöver
ske välavvägt. Att kulturhistoriska kopplingar förändrasmotiveras ofta av att exempelvis
industriområden omvandlas och äldre fabriksbyggnader får annat innehåll.

I granskningsförslaget har studenthuset utgått, men då Sundbybergs torg är en del av den trafikala
knutpunkten Sundbybergs station och resecentrum, så fyller byggnaden en viktig funktion i form av
mobilitetshus (cykelparkering, reparation och café). Byggnaden blir betydligt lägrevarpå de
kulturhistoriska värden, upplevda från torget, kommer påverkas i mindre omfattning (bland annat
de äldre byggnaderna i kvarteret Bageriet).

En lägre byggnad med tydlig koppling till kommunikationer samt funktionen torg kan också ses
haett historiskt sammanhang, då det tidigare funnits en bensinstation på torget.

Brf Enen 13
Bostadsrättföreningen är positiva till att lägga ner järnvägen i tunnlar och expandera
staden västerut. Förslaget kommer ge förbättrad tillgänglighet. Brf:en anser att vissa
delar förbisetts eller inte beaktas och de har en önskan att staden förhoppningsvis tar t ill
sig av deras synpunkter och är beredda för att göra vissa förändringar.
Bostadsrättföreningen har synpunkter på att detal jplanen endast omfattar
överdäckningen av järnvägen samtidigt som de bilagda utredningarna gällandes bland
annat trafik och kulturmiljö visar även utanför detaljplaneområdet. De tycker det är
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anmärkningsvärt att inte samtidigt fatta beslut om samtliga delar som påverkas av
överdäckningen av järnvägen. Föreningen anses inte vara sakägare i diskussionen av
rubricerad detaljplan trots att det kan få konsekvenser för deras direkta närområde då
bostadsentréer och fasad vetter mot Järnvägsgatan och är en av de fastigheter som
nämns i kulturmiljöutredningen som finns med i det beslutade planprogrammets
handlingar. Föreningen vill notera att de inte blev inbjudna eller står omnämnd i det nu
beslutade planprogrammet som sakägare.

Bostadsrättsföreningen anser att detaljplanen innebär i förlängningen en stor
förändring för närliggande fastigheter, vilket kan ha en stor inverkan på både
stadsbilden (då de är en del av rutnätsstaden) och de viktiga kopplingarna till både
Marabouparken och Järnvägsgatan. De nämner också en oro för att den idag fria vyn
sö d erut fö rsvinn er dä r ”S u n d byb ergs no rra st at io n” e n gång i t id en har l e gat o c h
försämrade ljusinsläpp samt att det då kan minska marknadsvärdet för föreningens
medlemmars lägenheter.

Brf Enen 13 är måna att kulturmiljöutredningens respektavstånd efterlevs för viktiga hus
såväl som platser och för rutnätsstaden och Järnvägsgatan. Fastigheten har enligt
kulturmiljöutredningen viktiga kopplingar till både Marabouparken och Järnvägsgatan.
De känner stor oro för detal jplanen för järnvägen och vad trafikutredningen tvingar
detaljplanen för de västra delarna att placera sin bebyggelse på ett sådan sätt så att det
medför att de viktiga visuella och historiska kopplingarna mot Marabouparken och
Järnvägsgatan bryts.

Brf Enen 13 menar att Trafikutredningen är starkt märkt av kommunens planprogram
vilket medför att Järnvägsgatan väster om Ursviksvägen (vid föreningens fastighet) i
framtiden enbart föreslås vara en enkelr iktad gata med ett cykelstråk. I dag finns en
servicepunkt för paket på Järnvägsgatan 76 med behov av tillgänglig för både transport
av gods och att kunder ska kunna stanna bilen och hämta upp eller lämna ett paket.

F ö renin gen not e rar a t t d et bes kri vs i Trafi ku t redn ing e n at t ”angöri ngsf ic ko r” s ka
implementeras på Järnvägsgatan mellan Starrbäcksgatan och Gata 1, vilket de anser
behöver förtydligas då utredningen samtidigt föreslår at t det ska anläggas ett lokalt
cykelstråk och en enkelriktad gata samt att det också bör finnas en yta för gående på
samma plats.

Föreningens fem förslag till förändringar av detaljplaneförslaget:

1. Om denna detaljplan enbart ska hantera övertäckningen av järnvägen bör det därför
tydliggöras ytterligare och övr iga utredningar och planprogram åsidosättas. Om inte det
görs anser föreningen att det ska förtydligas och utöka detaljplaneområdet t ill att även
innefatta samtliga områden man avser att förändra.

2. Skapa en allé i detaljplanen som går från Marabouparken t ill Jugendhuset på
Järnvägsgatan 76 för att visuellt koppla ihop huset och Marabouparken.

3. Förtydliga de framtida måtten på trottoar och gata/ cykelstråk/ angöringsficka på
järnvägsgatan mellan Starrbäcksgatan och Gata 1 och hur samspelet mellan gående,
cyklister, biltrafik och nyttotrafik ska se ut.

4. Utöka parkens nya sträckning parallellt med den nedgrävda järnvägen lika brett
väster om Starrbäcksgatan och inte som det ser ut nu med minskad parkbredd.
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Föreningen anser att det skulle ge en bibehållen visuell koppling längs med
Järnvägsgatan.

5. Skapa förutsättningar för att kunna utöka kommunikationerna, särskilt vid Duvbos
tunnelbanestation som har en stängd uppgång vid Ursviksvägen (inte omnämnd i
trafikutredningen som inte verkar innefatta tunnelbanan).

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn uppskattar att bostadsrättsföreningen är positiva till att järnvägen byggs ut och förläggs i
tunnlar och dess följdeffekter kopplats till tillgänglighet. Staden behöver beakta mängder med
faktorer som till exempel tekniska, ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det tidigare
planprogrammet är då ett verktyg att skapa och redovisa en helhet och möjliggör för att
efterföljande och mer avgränsade detaljplaner kan vara just det (angränsade). Staden har som
ambition att de andra de andra detaljplanernaska löpa på parallellt med avseende på att skapa
en helhetsbild och att till exempel utredningar kan samordnas. När det gäller det godkända
planprogrammet så är den processen avslutad vilket medför att rubricerad och efterföljande
detaljplaner kan och ska använda planprogrammet som ett planeringsunderlag och vägledning i
frågor som kan vara kontroversiella.

Sektorn anser att Bostadsrättsföreningen inte är att betrakta som sakägare då, de inte ligger inom
detaljplaneområdet eller i direkt anslutning. Den befintliga Järnvägsgatans funktion kommer att
bibehållas och kommer dessutom få en lägre trafikmängd än dagens, enligt den aktuella
trafikutredningen.

Sektorn håller med om att detaljplanen innebär en stor förändring för närliggande fastigheter då
järnvägen förläggs i tunnlar, till exempel så minskar störningen från järnvägen och fler grönytor
skapas, kopplingen till Marabouparken förstärks, bättre cykelinfrastruktur tillkommer och risken
vid händelse av olycka reduceras jämfört med idag. Likaså möjliggör planförslaget för en ökad
tillgänglighet av hela staden och ett större utbud av handel och en tryggare miljö i närområdet i
form av fler människor som befolkar denna idag lite plats i utkanten av kvarterstaden.

En stad är föränderlig och det finns många olika lager av staden som får förändras i takt med att
staden tillförs nya områden och bebyggelser, det är en naturlig del av städers utveckling att
kulturhistoriska kopplingar förändras, ett tydligt exempel på det är när omgivande förutsättningar
till exempel när en motorled som tidigare gått ovan mark flyttas ner i tunnlar. Det medför att
befintliga miljöer får ett nytt sammanhang och sektorn bedömer att husetsvärdefullauttryck
kommer att vara för beskådan även i en förändrad/ ny miljö.

Trafikutredningen har ett beroende av såväl ett övergripande som lokalt trafiksystem och styrd av
stadens framtagna policydokument såsomMobilitetsprogrammet. Dessa beroenden är bedömda,
anpassade och hanterade i Trafikutredningen. Just det nya gatunätet gör att kopplingarna till
Marabouparken förstärks i fråga om tillgänglighet jämfört med idag.

Synpunkter på den nya gatustrukturen utanför BRF Enen 13 är planerad att hanteras i en
annan detaljplan, men såväl trafikutredningen och arbetet med gatustrukturen i den tekniska
förstudien kopplat till stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna tar hänsyn till
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tillgänglighet bland annat för transport och gods som att det ska finnas angöringsytor. Likaså
kommer yta för cykel och yta för gående finnas i den framtida strukturen.

Angående de fem förslagen till förändringar:
1. Tidigare i förvaltningens svar till föreningen har det förklarats varför detaljplaner i
stadsutvecklingsområdet har vissa övergripande utredningar. Att utöka planområdet till att till
exempel innehålla även de andra detaljplanerna i stadsutvecklingsprojektet är inte görbart då
hanteringen skulle bli för komplext och ta en alldeles för lång tid(framförallt sett till behovet att få
till stånd en utökad spårtrafik för Mälarbanan). Valet att ha fler detaljplaner för
stadsutvecklingsprojektet togs redan 2018 i samband med att planprogrammet godkändes av
Kommunstyrelsen.
2. och 3. Dessa synpunkter hanteras intei rubricerad detaljplan utan föreningen hänvisas till
kommande detaljplanen(er) för de västra delarna.
4. Förslaget bedöms som inte genomförbart sett till att både gata och parkyta ska få plats på
denna begränsade yta ovanför tunnlarna. Ett avvägande har skett där parkytan har fått så stor
utbredning som möjligt.
5. Sektorn verkar för att skapa möjligheter för att utöka kommunikationerna och tunnelbanan
nämns i Trafikutredningen. Staden är också medveten om att det finns vissa tidigare förberedelser
för ytterligare en uppgång. Dock så är ett färdigställande av tunnelbaneuppgången vid
Ursviksvägen, inte en fråga för rubricerad detaljplan eller för stadsutvecklingsprojektet, utan denna
fråga får staden driva i andra forum med regionens Trafikförvaltning. Brf:en hänvisas att
kontaktaRegion Stockholm angående önskemålet att få till ytterligare tunnelbaneuppgång till T-
banestationen Duvbo.

Synpunkter från övriga (privatpersoner)

45 yttranden har inkommit från pr ivatpersoner gällande detaljplanens samrådsförslag.
Synpunkter redovisas och bemöts tematiskt:

Bebyggelsens omfattning
Ett flertal privatpersoner tycker att bebyggelsen i samrådsförslaget är för högt. Olika
påpekanden tar upp antingen stationshusets påbyggnad eller påbyggnaden av
kontorshusen vid stationen (kvarteren Godset och Sundbyberg 2:78) eller studenthuset
som för stora. Enstaka personer har anmärkning på flera av byggnaderna tillsammans.
De synpunkter som framförts har handlat om skuggningseffekt, kulturhistorisk
påverkan, skymd sikt och omfattningen i höjdled och en referens till småstadens skala.
Synpunkt har även inkommit som anser att bebyggelsens omfattning är bra då det ger
liv och rörelse till platsen samt att just de höga kontorshusen passar väl in på ett
stationsområde. En synpunkt handlade också om att förslaget behöver visa på en
bebyggelse på torget och tunneltaket i en större omfattning än vad som föreslås.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Studenthuset är numera borttaget och ett betydligt lägre mobilitetshus (cykelparkeringshus) placeras
på samma plats. Likaså är stationshuset en lägre byggnad som inte har ett kontorshus ovanpå,
vilket ger en större rymd och fri volym vid stationsområdet. Däremot är de två påbyggda
kontorshusen kvarterenGodset och Sundbyberg 2:78 fortfarande två höga byggnader som med sin
höjd ramar in stationshusets (nu lägre) byggnad. Den högre bebyggelsen i kanten vid
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kommungränsen tillsammans med kvarteret Orgeln och kvarteret Cirkusängen har redan börjat få
en speciell karaktär som inte bedöms påverka någon känslig kulturhistorisk miljö i Solna. Ur ett
skuggnings och siktperspektiv så ger ändringarna inför detaljplanens granskning betydligt mindre
skugga och skymmer mindre än vad samrådsförslaget gjorde.
Sektorn har utrett frågan om möjligheten att bygga på torget och tunneltaket och kommit fram till
att det inte är lämpligt att bygga på tunnellocket med annat än stationshus och eventuella
paviljonger. Det är inte möjligt med den begränsade yta som finns att tillgå och med de stora
spännvidderna byggnaderna hade varit tvungna att ha för att grundläggas utanför tunnelväggarna.

Landskap
Synpunkt har inkommit angående järnvägsgatans placering och önskan framförs om fler
uteserveringar och även synpunkt om att det redan finns tillräckligt med grönytor och
bänkar samt att torget inte kommer att användas. Oro framförs avseende att området
kommer bli för blåsigt och kal lt för att nytt jas. En synpunkt har handlat om att man
borde ha ett bredare parkstråk mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan i stället för ny
bebyggelse som föreslås strax norr om järnvägspromenaden.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Staden har noggrant rett ut förutsättningarna för markanvändningen och var det går att placera
grönyta, dagvattenhantering och ökade ytor för uteservering samt gångfartsytor, cykelbanor och
gata. Detaljplaneförslaget har utformat för att alla de behov som staden behöver tillgodose ska
kunna hanteras. Det innebär att flera nya ytor för uteservering längs med
Järnvägspromenaden/ Järnvägsgatan har tillkommit. På vissa sträckor har behovet att lösa
dagvatten och andra funktioner behövt sin yta, vilket medför att det där inte blir lika mycket ny
yta som kan tillfalla uteserveringar. Men sett till helheten blir det en större yta för uteservering som
skapas jämfört med idag.

Angående placeringen av vägbanan på Järnvägsgatan, så behöver staden ytan för både vistelse,
trafik och hantering av dagvatten med mera. Det är då en möjlighet för staden att göra platsen mer
attraktiv med grönytor som också planprogrammet och dess utredningar pekat på skulle tillföra ett
nytt grönt stråk/ flöde som saknats i denna del av Sundbyberg.

V indkomfortstudien som tagits fram kopplat till detaljplan visar att det är tillräckligt bra miljöer
att vistas i. Torgytorna utökas i och med planförslaget vilket är positivt för vistelsemiljön. För ytan
mellan Starrbäcksgatan och Ursviksvägen gjordes bedömningen i planprogrammet att det på
platsen behövs ett teknikhus för järnvägen. Dåplatsen blir bebyggd så är ambitionen att också ge
förutsättningar för en byggnad på platsen som tillför något mer än bara ett teknikhus. Frågan
kommer att hanteras i kommande detaljplan för den västra delen av Sundbybergs nya stadskärna.

Gestaltning
Fler personer önskar att nya byggnader ska ha ett utseende som påminner om
Sundbybergs historia och flera påpekade också att färger på ny bebyggelse ska passa
ihop med äldre, befintlig bebyggelse: inga mörka, murriga hus, med mörka fönsterfoder.
Fler vill se att man tar efter småstadens uttryck. Ett önskemål om att förse ytan utanför
torget med en om synlig klockstapel nämndes och hänvisade till ett t idigare inlämnat
medborgarförslag om frågan. Krit ik mot stationshusets gestaltning har fler fört fram och
då med hänvisning till att en tradit ionell stationsbyggnad av äldre utseende vore att
föredra.
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Sektorn för samhällsbyggnads svar
Staden tar med frågan om klockstapeln och hanterar det i en annan process, staden anser att en
synlig klocka är viktigt för platsen. Efter detaljplaneskedet avser staden att det bör genomföras en
form av arkitekttävling eller parallellt uppdrag för stationshusets innehåll och gestaltning kopplats
till material, takutformning och dylikt. Stationshusets gestaltning illustreras i detaljplanen som ett
förslag och är inte bestämd mer än till en maximal utbredning på ytan och en maxvolym samt att
byggnaden inte ska ge ett för instängt uttryck. När det gäller övriga byggnader är intentionen att
reglera totalhöjd och volym och att få till en levande bottenvåning så att ökad trivsel och större
trygghet i området premieras. För kvarteret Godsets fasad vill staden att den bibehåller sitt uttryck
i tegel. I övrigt hanteras de andra gestaltningsfrågorna i bygglovsprocessen och inte i detaljplan.

Studenthuset
Fler personer hade synpunkter på studenthuset. Synpunkter framfördes att huset skulle
påverka kulturmiljön för torget och de byggnader som idag ligger mot Landsvägen, att
byggnaden var för hög och att ett studentboende skulle göra området för stökigt.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Studenthuset är inte längre aktuellt på platsen utan i stället är det en lägre byggnad med ett
mindre fotavtryck i form av ett mobilitetshus (cykelparkering). Mobilitetshuset kommer vara
betydligt lägre än det tidigare föreslagna studenthuset och påverkar inte kulturmiljön i samma
omfattning.

Stödjer Nätverket Trivsam Stadskärnas förslag
En stor del av de inkomna synpunkterna från privatpersoner handlade om att de stödjer
Nätverket trivsam stadskärnas förslag på byggnation.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Se svaret till Trivsam stadskärnaovan.

Övrigt
Synpunkt om att använda sig av hållbara byggtekniker gällande material och lösningar
som kommer att användas.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Staden instämmer i frågan om hållbarhet men byggteknik regleras inte i detaljplanen.

Övriga synpunkter, från privatpersoner, kopplade till bland annat genomförandefasen eller andra
processer tas inte upp i detta dokument (då de inte är frågor för denna detaljplan).
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