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

Så här långt har vi kommit i planprocessen, samrådsskede.

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

Omgivningsbuller, Structor (2022-05-13)
Dagvattenutredning, Sweco (2022-05-17)
Gestaltningsprogram - SNS Detaljplan Västra, Urban Minds (2022-05-24)
Kulturmiljöutredning, Sweco (2019-01-23)
Limnologisk utredning, WRS (2022-04-22)
Luftkvalitetsutredning, SLB (2022-05-16)
Markmiljöinventering och provtagning, Golder (2021-09-14)
Bilaga 1 – handlingsplan avseende förorenad mark, (WSP 2022-05-20)
PM Bebyggelse intill tunneln, Urban Minds (2022-05-20)
Geoteknik och hydrogeologi, Golder (2021-09-03)
Trafikutredning för Sundbybergs Nya Stadskärna, Sundbybergs
stad (2022-05-05)
Risk-PM, Briab (2022-05-23)
Översvämningsr isks analys, Tyréns (2022-04-05)
Social konsekvensanalys, WSP (2022-05-13)
Stomljud och vibrationer, Structor (2022-05-13)
Teknisk förstudie, Bjerking och Sweco (2022-03-18)

Bakgrund
Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län, från
två till fyra spår, på en delsträcka av Mälarbanan. Trafikverket har genom avtal med
Sundbybergs stad (Medfinansieringsavtalet, 2013 och Tillägg till
medfinansieringsavtalet, 2017), åtagit sig att förlägga utbyggnaden av Mälarbanan
genom Sundbyberg i tunnel. Det innebär att stora ytor skapas för utveckling av centrala
Sundbyberg. Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som krävs för att bygga ut järnvägen
från två till fyra spår samt för den nya stationen med dess perronger och
uppstigningshall. Staden får tillgång till all mark ovan tunneln och ansvarar för åtgärder
för infrastruktur och iordningstäl lande av mark till en fungerande stadsmiljö samt för
den nya stationsbyggnaden.

Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av kommunstyrelsen den
12 mars 2018. Avsikten med planprogrammet är att ge stöd i detaljplanearbetet i fråga
om vissa strategiska vägval och översiktliga frågor. Sundbybergs stads arbete med
programområdets fyra detaljplaner dr ivs framåt i ol ika takt, där den första detaljplanen
för järnväg och promenad följer Trafikverkets planprocess för järnvägsplanen, sträckan
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Huvudsta–Duvbo, inom ramen för projekt Mälarbanan. Aktuell detaljplan, Detaljplan
för Sundbybergs nya stadskärna -Västra delen (förkortat i denna planhandling till Västra
delen), utgör en av dessa fyra detaljplaner.

Projekt Mälarbanan, sträckan Huvudsta–Duvbo, drivs av Trafikverket i samverkan med
Sundbybergs stad och projektet styrs av tre ol ika processer som är beroende av
varandra: detaljplan, järnvägsplan och miljötillstånd. Järnvägsplanen har tillstyrkts av
Länsstyrelsen och beräknas antas samtidigt som detaljplan för järnväg och promenad.

Parallella pr ocesser och ansvarsomr åden kopplat til l Mälarbanans utbyggnad.

Detaljplaner inom Stadsutvecklingspr ojektet Sundbybergs nya stadskärna
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Syfte och huvuddrag
Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en stadsbebyggelse med nya bostadskvarter och
nya offentliga stråk i samband med järnvägens utbyggnad genom Sundbybergs stad.

Planen medger även centrumändamål och förskolor. Planen syftar dessutom till att
förbättra mötet med Bällstaån och att öka tillgängligheten till Marabouparken.

Huvuddrag
Detaljplanens huvuddrag är att uppföra en ny tät stadsstruktur med slutna kvarter som
främst kommer att innehålla bostäder, men även inslag av lokaler i gatunära lägen samt
förskolor och service. Detaljplanen kommer även möjl iggöra allmän plats med utökad
gatustruktur och gröna stråk som binder samman planområdet med sin omgivning.

Mötet med omkringliggande bebyggelse och offentliga rum är avgörande i detta
detaljplanearbete och planförslagets bebyggelse är därmed anpassad till omgivande
skala. Bällstaån blir mer t illgänglig genom en strandpromenad. Slutligen avser planen
hantera markens höjdsättning och å-rummets utformning samt beakta frågor såsom
översvämning, dagvatten och biologisk mångfald.

Miljöpåverkan
Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken
Detaljplanens genomförande bedöms vara förenligt med 3 och 4 kapitlet i Miljöbalken.
Miljökvalitetsnormer med riktvärden för buller kommer att fortsatt studeras vidare i
planprocessen för att säkerställa att de innehålls. I övr igt beräknas inga
miljökvalitetsnormer överskridas inom planområdet till följd av genomförandet, varav
planen också bedöms vara förenlig med 5 kapitlet i Miljöbalken.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Staden bedömer i en undersökning upprättad 28 mars 2022 att detaljplanen inte kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan och en strategisk mil jöbedömning med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och
bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken behöver inte upprättas.

Detaljplanen bedöms kunna innebära negativ påverkan, huvudsakligen på kulturvärden
samt på människors hälsa och på miljön. Påverkan bedöms dock inte vara av betydande
omfattning.

Planförslaget ligger i linje med gällande översiktsplan 2030. Bebyggelsen kan utformas
och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga
olägenhet för människors hälsa och säkerhet. Avseende buller kommer
kvartersstrukturen studeras vidare så att ljuddämpade sidor kan skapas. Den negativa
miljöpåverkan som planen kan ge upphov till bedöms sammantaget vara begränsad.

Planen bedöms också ge upphov till posit iv miljöpåverkan i och med att den stärker
områdets sociala värden och innebär ett effektivt markutnyttjande på redan
ianspråktagen mark i nära anslutning till goda kommunikationer.

Planområdet

Läge och areal
Planområdet är beläget i den västra delen av centrala Sundbyberg. Området är uppdelat
i en norra och en södra del gränsar i söder mot Bällstaån och sydost mot
Marabouparken. I norr är gränsen längs Järnvägsgatan mot bebyggelsen i Hästhagen
och centrala Sundbyberg. Planområdet omfattar cirka 3,9 hektar.
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Figur 1. Planomr ådets lokaliser ing i r ött i Sundbybergs stad (vit heldr agen linje). Sundbybergs
centrum är markerat med orange cirkel.

Figur 2. Kar ta över planomr ådet markerat i rött.

Markägoförhållanden
Sundbyberg 2:4, 2:10 och 2:17 samt Kilen 1 och 2 ägs av Sundbybergs stad. Sundbyberg
2:9 ägs av Stockholm stad. Lönnen 7 och Ängen 1 ägs av Sundbybergs stadshus AB.
Lönnen 12 ägs av Weicon aktiebolag.
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Figur 3. Kar ta med fastigheter som omfattas av detaljplanen: Sundbyberg 2:4 (1), 2:9 (2) 2:10
(3), 2:17 (4), Kilen 1 (5), 2 (6), Lönnen 7 (7) och 12 (8) och Ängen 1 (9).

Tidigare ställningstaganden

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

Riksintresse
Järnväg (Mälarbanan)
Mälarbanan är en kommunikationsled utpekad som riksintresse. Dess funktion är av
intresse för en väsentligt större grupp än kommunens invånare.

Utbyggnaden av Mälarbanan ingår i r iksintresset och Trafikverket har i sitt arbete med
järnvägsplanen tagit ställning till att den slutgilt iga påverkan för r iksintresset
Mälarbanan, till följd av järnvägsplanen, är posit iv eftersom kapaciteten på Mälarbanan
kommer att öka.

Detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på riksintresset, under förutsättning
att relevanta skyddszoner och avstånd hålls till Mälarbanan.

Luftfart (Bromma flygplats)
Planområdet omfattas av riksintresset för luftfart. I riksintresset ingår bland annat
influensområden vad gäller flygbuller samt höjdrestriktioner för byggnader och
anläggningar. Det tekniska radarsystem som Luftfartsverket äger innebär att inga
byggnader eller andra fasta föremål får uppföras över +59,56 meter över havet (RH
2000) inom en radie på 15 kilometer.

Strandskydd
Strandskyddet har upphävts enligt gällande detaljplan vilket gör att området i dagsläget
inte berörs av strandskydd. Enligt gällande lagstiftning återinträder dock strandskyddet
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per automatik när en ny detaljplan antas. Eftersom det handlar om en ny detaljplan
återinförs strandskyddet inom aktuellt planområde.

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 17 § får kommunen upphäva strandskydd för
ett område om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i
anspråk på det sätt som avses i planen väger starkare än strandskyddsintresset.
Bestämmelserna i 7 kap 18c-18g § miljöbalken ska tillämpas.

Figur 4. Planområdets delar som ber örs av strandskyddets åter intr ädande (blå områden).
Str eckad linje visar str andskyddsgränsen (100 meter fr ån strandkanten).

Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS)
RUFSomsätter i stor utsträckningdenationella mål som rör samhälls-byggandet till
regional nivå genom vision, mål, strategier samt bebyggelse-struktur och mark- och
vattenanvändning. Sundbybergs stadskärna ingår i den centrala regionkärnan. I den
centrala regionkärnan bör en utveckling främjas som innebär satsningar på innovativa
och täta miljöer där den höga tillgängligheten i kollektivtrafiksystemet värnas. I RUFS
fastställsäven att bebyggelsemiljöernaska vara energieffektivasamt att
bebyggelsestrukturen ska vara yteffektiv och väl anpassad till kollektivtrafiken.
Stadslandskapet ska innehålla fler täta, attraktiva och promenadvänliga stadsmiljöeroch
det ska finnas ett varierat bostadsunderlag.

Vision 2030 – Sundbybergs stads övergripande vision
Sundbybergs stad har en övergripande vision som berättar hur vi vill att Sundbyberg ska
vara i framtiden och anger stadens långsiktiga riktning. Visionen består av devisen;
Sundbyberg växer med dig! och de tre kärnvärdena; Levande, Nytänkande och
Tillsammans.

Översiktsplan 2013 och nu gällande Översiktsplan 2030
När planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes, var det översiktsplan
2013 som var gällande och den hade området utpekat som ett av stadens
förändringsområden där stadens huvudsakliga utbyggnad och förtätning kommer att
äga rum. Av planen framgår att området på båda sidor om järnvägen i nordväst, alldeles
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intill gränsen till Stockholms stad, ska utvecklas och delvis omvandlas. Planarbetet ska
utgå från då gällande översiktsplans, 2013, ambitioner.

Den nu gällande Översiktsplan för 2030, faststäl ld av kommunfullmäktige 23 april 2018,
följer samma tankelinje och pekar ut centrala Sundbybergs stadskärna som ett
utvecklingsområde.

Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna
Ett planprogram har upprättats för Sundbybergs nya stadskärna, godkänd av
kommunstyrelsen 12 mars 2018, § 51, (dnr KS-0060/ 2015) och är upprättat enligt
översiktsplanens intentioner. Huvuddraget i planprogrammet är att den allmänna
platsmarken och bebyggelsen ska tillåtas att skapa sin egen identi tet i Sundbyberg
genom ett antal stadsbyggnadsprinciper att ta hänsyn till i fortsatta planarbetet.

Totalt har sex stadsbyggnadsprinciper tagits fram. Dessa ska ge vägledning för den
efterföljande planeringen av programområdet.

En stad för alla
En stark knutpunkt
En grönare stad
Sammanlänkad stad
Kulturhistorien lyfts fram
Trygga och trivsamma stadskvarter

Figur 5. Kar ta över planprogramområdet med den då föreslagna struktur en.

Programförslagets utgångspunkt är att tillföra staden trygga och trivsamma
bostadsmiljöer där området beräknas generera cirka 2000 bostäder. I den västra delen
av programområdet kommer den nya bebyggelsen främst bestå av bostäder.

Kommunal och kommersiell service är i programförslaget integrerat i
kvartersstrukturen. Förutsättningar ska ges för verksamhetslokaler i byggnadernas
gatuplan. En förskola kan exempelvis utgöra en del av bottenvåningarna i ett kvarter.
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Genom att öppna kvarteren för en blandning av funktioner och ägandeformer finns
förutsättningar att dela kvarteren i fler än en fastighet per kvarter.

De nya husen väster om Esplanaden kan komma att variera mellan 3–14 våningar. De
västra delarna kommer att bebyggas med framför allt slutna kvarter. Relationen mellan
den befintliga bebyggelsen och de tillkommande husens höjder behöver utredas vidare. I
underbyggda gårdar kommer parker ing för både bil och cykel inrymmas. Ny bebyggelse
intill Bällstaån har en särskild situation där platsen och bebyggelsen relaterar dels till
övrig (ny och befintlig) bebyggelse, dels till vattenrummet med sin publika
strandpromenad och till Marabouparken. Både hushöjder, siktlinjer, stråk, ljusinsläpp,
utsikt samt befintlig bostadsbebyggelse är viktiga aspekter att beakta i kommande
detaljplanearbete.

Övriga vägledande dokument
Mobilitetsprogram
Programmet är ett styrande dokument som definierar strategier för att ge
förutsättningar för god mobilitet och ett ökat hållbart resande.

Målstyrd planering
Sundbyberg stad ska arbeta med en målstyrd planering där den önskvärda framtida
utvecklingen avgör vilka alternativ och åtgärder som övervägs. Stadens strategiska
inriktning är att öka den totala andelen hållbara resor t ill fots, med cykel och
kollektivtrafik. För att uppnå stadens mål fastslås bland annat:

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

Figur 8. Trafikför delning på en vardag år 2016 och målsättning för 2030.

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

Figur 9. Sundbybergs stads pr ior iter ing mellan fär dmedel.

Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark
Grönytefaktor (GYF) är ett planer ingsverktyg för att medvetet arbeta med
ekosystemtjänster, grönska, dagvatten och sociala värden i planer ing och byggande.
Biodiversitet, sociala värden och klimatanpassning är prior iterade.
Grönytefaktormodellen är framtagen för kvartersmark i Sundbybergs stad och kan
tillämpas vid all detaljplaneläggning oavsett ändamål såsom bostäder, kontor, skolor,
förskolor, verksamheter med mera.

Grönytefaktorn används i detaljplaneprocessen för olika typer av exploaterings- och
ombyggnadsprojekt. I Sundbybergs stad är minimum-faktorn för GYF för kvartersmark
satt til l 0,6. GYF-modellen riktar sig i första hand mot nya kvarter i en förhållandevis tät
stadsstruktur. Den grönytefaktor som uppnås ska vara balanserad mellan de olika
funktionerna som eftersträvas, vilka är: klimatanpassning, sociala värden och biologisk
mångfald. Balanser ingen innebär att grönytefaktorn ska innehålla minst 60 procent av
det möjliga antalet faktorer inom varje funktion.

Grönplan
Sundbybergs grönplan (2011) beskriver stadens grönstruktur, det vill säga parker,
naturmark, grönstråk, länkar och andra grönytor, dess potential och br ister ur ett
ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Grönplanen ska fungera som ett underlag
för framtida planering samt ge riktlinjer för bevarande, förvaltning och utveckling av
stadens grönområden. Den ska ligga till grund för de skötselplaner samt den
klassificering av parker och planteringar som ska tas fram. En ny grönplan är under
framtagande.

En del av planområdet berör Bällstaåns strandpromenad vilken är ett av de områden
som lyfts fram i stadens grönplan. Grönplanen anger att strandpromenaden längs
Bällstaviken ska värnas och utvecklas så att den upplevs som offentlig och tillgänglig för
alla samt bidra till att knyta ihop Sundbyberg med omkringl iggande kommuner.



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
John Reinbrand

2022-06-10 13 (79)
DNR KS-0245/2018

Planområdet angränsar även till Marabouparken. I Grönplanen anges att parken är och
kommer i framtiden att bli en ännu viktigare plats i och med de planerade
stadsutvecklingsprojekten. Förtätning kring parken får inte utan noga överväganden
göra intrång på det visuella parkrummet.

Gällande detaljplaner

Figur 6. Kar ta med gällande detaljplaner som berör s av aktuellt detaljplanearbete.

Detaljplan C35, laga kraft 1942-04-30. Den del som berörs av aktuellt planområde
medger Allmän plats (Gata och Torg) och Järnvägstrafik. Genomförandetiden har gått
ut. Planen ersätts inte helt.

Detaljplan C55, laga kraft 1947-09-09. Planen medger Allmän plats (Gata och Torg).
Genomförandetiden har gått ut. Planen ersätts helt.

Detaljplan C132, laga kraft 1957-09-17. Planen medger Allmän plats (Park), Industri och
Järnvägstrafik. Genomförandetiden har gått ut. Planen ersätts helt.

Detaljplan C215, laga kraft 1983-08-19. Den del som berörs av aktuellt planområde
medger Industri, Järnvägstrafik och Parkering. Genomförandetiden har gått ut. Planen
ersätts inte helt.

Detaljplan C256, laga kraft 1992-03-16. Den del som berörs av aktuellt planområde
medger Allmän plats (Gång- och cykelväg) samt Båtuppläggning. Genomförandetiden
har gått ut. Planen ersätts inte helt.

Detaljplan C324, laga kraft 2002-04-29. Den del som berörs av aktuell t planområde
medger Industri, Hantverk och Kontor samt Nätstation. Genomförandetiden har gått ut.
Planen ersätts inte helt.

Detaljplan C335, tillägg C360, laga kraft 2004-10-27. Den del som berörs av aktuellt
planområde medger Allmän plats (huvudgata). Genomförandetiden har gått ut. Planen
ersätts inte helt.

Detaljplan C370, laga kraft 2008-07-08. Planen medger Industri, Hantverk och Kontor.
Genomförandetiden har gått ut. Planen ersätts helt.



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
John Reinbrand

2022-06-10 14 (79)
DNR KS-0245/2018

Planering i närområdet
Det finns ett antal detaljplaner som är under framtagande i anslutning till aktuellt
planområde.

Detaljplan Järnväg, promenad och stadsbebyggelse (i samband med järnvägsplan)
Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan och marken ovan ska
omvandlas till ett promenadstråk med flera grönytor och platsbildningar. Detaljplan
Järnväg, promenad och stadsbebyggelse, förkortad till detaljplan Järnväg i denna
handling, syftar till att sammanlänka de delar av Sundbyberg som delats av det
barriärskapande spårområdet och samtidigt möjliggöra utbyggnaden av järnvägstunnel
under centrala Sundbyberg. Detaljplanen hanterar även kompletterande
stadsbebyggelse med bland annat en stationsbyggnad och utveckling av intilliggande
bebyggelse. Området närmast den västra tunnelmynningen ingår i detaljplanen, där en
anpassning till järnvägen görs och där det dels ges plats för en ny sopsugsanläggning i
kombination med ett ombyggt parkeringshus, dels förändring av befintlig bebyggelse.

Detaljplanen har var it på samråd under perioden 30 september t ill 4 november 2019 och
planeras gå på granskning när detaljplanen för Västra delen går på samråd.

Aktuell detaljplan ligger i direkt anslutning t ill denna detaljplan. Samordning pågår
mellan båda detaljplaner framför allt avseende byggtekniska frågor.

Detaljplan Södra delen mot Bällstaviken
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse med kontor, service och
kultur. Allmänna platser utvecklas med strandpromenad och en aktivitetspark. Värdefull
kulturmiljö ska tas om hand. Nu pågår arbetet med att ta fram handlingar inför
kommande samråd.

Detaljplan Södra delen mot järnvägen
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för stadsbebyggelse med nya bostäder, handel och
service. Nu pågår arbetet med att ta fram handlingar inför kommande samråd.

Detaljplan för nybyggnation av bostäder och förskola på fastigheten Makaronen 4 samt
del av Makaronen 6 och 8
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att t illföra fler bostäder och en
förskola i centrala Sundbyberg. Nästa skede i planprocessen är samråd.
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Figur 7. Kar ta över de detaljplanearbeten som pågår i anslutning ti ll aktuellt planomr åde. Röd
cir kel markerar detaljplanen för Makaronen 4 samt del av Makaronen 6 och 8.

Planeringsförutsättningar

Stadens historik
Centrala Sundbyberg är Sundbybergs stads äldsta stadsdel och utvecklades från att vara
en mindre samling gårdar vid Bällstavikens kant t ill att på slutet av 1800-talet bli en
järnvägsknut efter att järnvägen drogs igenom området från och med 1870-talet.

Järnvägen lockade till sig en etablering av en stor mängd industrier t ill området, vilket i
sin tur gav en kraftig befolkningsökning. Bostadsetableringen var först i form av en
villabebyggelse som sedan på kort tid ersattes av en tät kvartersstad med flerbostadshus
vid sidan av industribebyggelsen. Industrin var framför allt belägen i närheten av
järnvägen och vattnet.

Under 1900-talets andra hälft började industrin succesivt flytta från Sundbyberg och
samtidigt med det förändrades järnvägens trafikering. Det ökade behovet att
transportera personer på järnvägen ledde till att spåren av staden byggdes ut på 1960-
talet, vilket fick till följd att det blev en tydligare uppdelning mellan söder och norr om
järnvägen.

I senare tid har den ökade persontrafik på Mälardalen lett t ill att järnvägen kapacitet
behöver höjas.

Mälarbanans utbyggnad
I och med projekt Mälarbanan, delprojekt Huvudsta-Duvbo, kommer järnvägen för
sträckan genom Sundbybergs stadskärna grävas ner. I samband med tunnelanläggandet
tas ett detaljplaneförslag fram (se detaljplan Järnväg, promenad och stadsbebyggelse)
som möjliggör en omvandling av marken som frigörs från spåren. Detaljplanens syfte är
att sammanlänka de delar av Sundbyberg som delas av det barriärskapande
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spårområdet och samtidigt möjliggöra utbyggnaden av järnvägstunnel under centrala
Sundbyberg med en ny stationsbyggnad och nya kopplingar. Ovanpå järnvägstunneln
integreras staden med ett promenadstråk med fler grönytor och platsbildningar, den så
kallade Järnvägspromenaden. Området närmast den västra tunnelmynningen ingår i
detaljplanen, där en anpassning till järnvägen görs och där det ges plats för nya
anläggningar.

Nedgrävningen av järnvägen blir en förutsättning för detaljplaneförslaget för Västra
delen då mark därmed blir t illgänglig för att kunna genomföra stadens avsedda
bebyggelseutveckling.

Figur 10. Jär nvägsutbyggnaden med anläggningsdelar och teknisk lösning utmed str äckan
Huvudsta-Duvbo (Trafikver ket, 2021).

Stads- och landskapsbild
Stadsbilden i centrala Sundbyberg varierar både i nord-sydlig riktning liksom i öst-
västlig riktning. Stadskärnan har växt fram på olika sätt norr och söder om järnvägen,
men båda delar är i lika hög grad värdebärande för stadens identitet och har
kulturhistoriska värden att förhålla sig t ill.

Norr om järnvägen ligger den del av centrala Sundbyberg som betecknas som
rutnätsstaden efter en rutnätsplan från 1899 och förnyad efter en stadsplan från 1942.
Staden upplevs här som väl sammanhållen men samtidigt luftig, tack vare en måttfull
och jämn hushöjd samt en kombination av slutna och mer öppna kvarter med lamellhus.
Slätputsade fasader dominerar och omsorgen om detal jer och material är hög utan att
vara prål ig. Stadsbebyggelsen bryts upp av två parker, Kyrkparken och Tornparken,
båda anlagda i en naturefterhärmande stil, typisk för t idigt 1900-tal.

Söder om järnvägen övergår centrala Sundbyberg mot en mer storskalig bebyggelse med
flera äldre industribyggnader kvar i stadsbilden. Till skillnad från rutnätsstaden har
kvarteren i industristaden en friare gatusträckning och kvartersindelning. I slutet av
1960-talet ersattes tidigare bostadsmiljöer av mer storskalig bebyggelse, som kvarteret
Banken. Under 2000-talet har strandnära bebyggelse utmed Bällstaviken byggts som
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fristående huskroppar. Marabouparken med tillhörande byggnader utgör en värdefull
kulturmiljö.

Stadsbilden förändras även i öst-västlig riktning. Västra delen präglas av en småskalig
bebyggelse med fristående enfamil jshus i var ierande stil och placer ing i förhållande till
gatan. Gatunätet är organiskt och bryter med östra stadskärnans tydliga gatustruktur.
Området kännetecknas av gröna lummiga trädgårdar och en kuperad terräng med
kurviga gator och trappor för fotgängare. Stadsbilden övergår sedan till en mellanskala
där bebyggelsen håller en jämn skala med omkring fyra till fem våningar blandad
bebyggelse som domineras av lamellhus. Husens placering övergår från placering längs
med gatan till placering med gavlarna utåt. I den östra delen förändras skalan och
bebyggelsen är mer storskalig med byggnadskroppar som upptar hela kvarter. I dessa
delar skedde de största förändringarna under 1960-talet och under 2010-talet ökade
byggnadshöjden.

Figur 11. Centr ala Sundbyber gs övergr ipande skala och siluett.

Planområdet ligger i mötet mellan villaområdet, rutnätsstaden och industristaden.

Markytorna inom planområdet är relativt plana och sluttar generellt mot nordväst och
mot Bällstaån i syd. Marknivåerna längs Järnvägsgatan ligger på cirka +7 meter i höjd
med Ursviksvägen och vidare till cirka +2 vid Kanalstigen. Marken sluttar även från
Järnvägsgatan och befintligt järnvägsspår mot söder och sydväst, ner mot Bällstaån.
Marknivåerna utefter Bällstaån ligger kring +1.

Söder om centrala Sundbyberg löper Bällstaån, som angränsar planområdet i söder,
mynnar ut i Bällstaviken som är en del av Mälaren/ Ulvsundasjön. Vattenrummet utgör
gräns mellan Sundbyberg och Stockholms stads stadsdel Bromma och är ett av de tre
grönblå banden i Sundbyberg. Dessa sammanfaller i stort sett med de större
dalgångarna. Banden är sinsemellan olika i sin karaktär, men alla hyser stora ekologiska
och kulturella värden.

Söder om Bällstaån ligger stadsdelen Annedal i Stockholms stad. Stadsdelen utmärker
sig genom sin samtida täta stadsstruktur som liknar stenstadens kvartersanordning ihop
med ett lekfullt väg- och stråknät som kretsar runt en park. Annedal planerades som en
helhet under 2000-talet och en av avsikterna var att skapa en variationsrik arkitektur
med många olika material och brokiga färger samt var ierande bebyggelsehöjd och
disposition. Bebyggelsen som ligger utmed Bällstaån är placerade lodrätt i förhållande
till ån för att öppna upp kvarteren mot och tillgängliggöra årummet och
strandpromenaden som sträcker sig på södra sidan. Det generella uttrycket är ett
noggrant anordnat och gestaltat område med hög exploatering och tydligt definierade
rum.
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Kulturmiljö och fornlämningar
Inom planområdet finns inga skyddade eller utpekade objekt eller områden med
avseende på kulturmiljö. Bällstaåns recipient Mälaren med dess öar och strandområden
är av riksintresse för de samlade natur- och kulturvärdena enligt 4kap.1,2 §§ MB. I
övrigt är närmsta r iksintresseområde för kulturmiljövård Duvbo, ett villaområde som
ligger cirka 200–250 meter norr om detaljplaneområdet. Duvbo är ett före detta
municipalsamhälle som idag domineras av äldre villabebyggelse i jugend och
nationalromantisk stil.

Det finns idag inga kända fornlämningar inom planområdet.

Sundbybergs stadskärna har en tydlig uppdelning mellan den södra och norra sidan av
järnvägen. Norr om järnvägen präglas staden av den rutnätsstruktur som i stora drag
fastställdes i 1899-års stadsplan och senare utvecklades i 1942-årsstadsplan. Södra sidan
av järnvägen har präglats av en fr iare kvartersindelning som ändrats efter industr ins
behov. I den kulturmiljöutredning som utgör underlag till detaljplanerna inom
Sundbybergs nya stadskärna är inte någon byggnad inom planområdet utpekad som
särskilt värdefull (Sweco, 2019). Järnvägsgatan sträcker sig längs planområdets norra
del, längs med hela järnvägen och utgör rutnätsstadens bebyggelsefront mot söder.

Planområdet angränsar till Marabouparken. Marabouparken anlades 1937–1955, som
rekreationsområde för Maraboufabrikens personal. Parken utformades, med
Sundbybergs Gårds park som förebild. Den l igger lite vid sidan av och är starkt omsluten
av byggnader, tät vegetation och staket. Parken har mycket höga kulturhistoriska,
konstnärliga och arkitektoniska värden. Hela Marabous anläggning med byggnader och
park har, enligt kulturmiljöutredningen, ett synnerl igen högt kulturhistor iskt värde ur
såväl ett lokalt som nationellt perspektiv. För att kunna bevara Marabouparkens värden
är det viktigt att avlasta den med nya parkytor. Det är viktigt att ny bebyggelse placeras
med respekt. Det bör utredas och studeras vidare hur nya byggnader påverkar
upplevelsen av parken. En process avseende byggnadsminnesförklar ing av
Marabouparken inleddes 2016.

Mellan Marabouparken och bebyggelsen norr om Järnvägsgatan finns visuella
kopplingar som tydliggör Sundbybergs histor ia och äldre struktur. Här, i den öppna
platsen i hörnet av Järnvägsgatan och Ursviksvägen, l igger också den t idigare platsen för
Sundbybergs norra station. Kulturmiljöutredningen pekar ut Järnvägsgatan som en
känslig miljö med stadsbyggnadskvaliteter. Järnvägsgatan utgör stenstadens
bebyggelsefront i söder. Gatan tillhör stadens huvudstråk och är något av en paradgata.
Karaktäristiskt för Järnvägsgatan är den blandade bebyggelsen, typisk för sekelskiftet
och modernismens epoker, men som läses samman tack vare mater ial, färgskala och en
sammanhållen takfotshöjd.

Bällstaån som angränsar planområdet i söder har historiskt utgjort en viktig
transportväg och var it en förutsättning för etabler ing av industri i området.
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Figur 12. Jär nvägsgatan mellan Star rbäcksgatan och Ursviksvägen (WSP, 2022). Mötet med
bebyggelsefr onten längs gatan är ur kulturmiljösynpunkt viktigt att beakta.

Figur 13. Småhusbebyggelse längs Jär nvägsgatan väster om Björ khagsvägen (WSP, 2022).
Mötet med småhusbebyggelsen är ur kultur miljösynpunkt viktigt att beakta.
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Figur 14. Marabouparken sett fr ån Löfstr ömsvägen (WSP, 2022). Mötet med par ken är ur
kulturmiljösynpunkt viktigt att beakta.

Dessa värdebärande miljöer och kvaliteter bör beaktas i under detaljplanearbetet:

Mötet med befintlig bebyggelse längs Järnvägsgatan; sekelskifteshus vid
Ursviksvägen och Starrbäcksgatan och villabebyggelse vid Hästhagen. Ny
bebyggelse, norr om järnvägen, kan i skala, material och färgsättning, relatera till
stenstaden.

Visuella kopplingar mot Marabouparken vid korsning Järnvägsgatan och
Ursviksvägen samt spår av den före detta norra järnvägsstationen.

Mötet med Marabouparkens form, skala, byggnader och siktlinjer. Väster om
Marabouparken bör kommande bebyggelse ta upp den svängda formen ned till
Bällstaån.

Det tidigare bågformade spårsticket.
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Figur 15. Kar tbild som visar i vilka lägen det finns höga kulturhistor iska och stadsbildsmässiga
kvaliteter ti llsammans med viktiga samband och kopplingar samt äldre strukturer .

Allmänna platser
Inom planområdet finns det idag få allmänna platser. Järnvägsgatan och Löfströms allé
är två gator som utgör viktiga allmänt tillgängliga rörelsestråk. En liten grönyta med
sittmöjligheter finns vid korsningen av dessa två vägar. Planområdet angränsar til l
Bällstavikens strandpromenad och Marabouparken vilka utgör värdeful la mötesplatser
med höga sociala värden.
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Figur 16. Bällstaåns strand sett fr ån stadsdelen Annedal nor r om Löfstr ömsvägens bro med
utblick mot söder (WSP, 2022). Denna del ingår i planområdet och utgör ingen allmän plats och
vistelsemiljö. En av de planberör da industr ibyggnaderna visas til l vänster .

Figur 17. Maraboupar ken med dess gr äsyta, uteserver ing och lekpark bakom. Ny bebyggelse
kommer rama in par ken til l höger i bilden. Stadsdel Annedal l igger i fonden (WSP, 2022).

Befintlig bebyggelse
Planområdet utgörs idag huvudsakligen av industrifastigheter med sol itära
byggnadsvolymer på två eller tre våningar och varierande storlekar. Några byggnader
uppfördes 1930–1950 medan andra uppfördes 1980–2010.

Inom planområdet finns även öppna hårdgjorda ytor, bland annat ytor för
båtuppläggning och parkering samt en li ten matkiosk.

Inga bostäder finns inom planområdet.

Figur 18. Industr ibyggnad inom planområdet mellan Järnvägsgatan och järnvägen (WSP,
2022).
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Figur 19. Parker ingsyta intill industr ierna nor r om jär nvägen (WSP, 2022).

Service och arbetsplatser

Offentlig och kommersiell service
I dagsläget finns ingen offentlig service inom planområdet. Den kommersiella servicen
finns framför allt i den östra delen av planområdet på norra sidan av Järnvägsgatan men
avtar i höjd med Björkhagsvägen där kvartersbebyggelsen med centrumändamål ersätts
av villor med bostadsändamål. En fristående thai-restaurang ligger i öster. Då
planområdet är beläget i centrala Sundbyberg är den befintliga offentliga och
kommersiella servicen redan väletablerad i närheten till planområdet.

Arbetsplatser
I och med att planområdet består av industrimark finns det ett antal arbetsplatser inom
planområdet. Längs Järnvägsgatans norra del l igger ett flertal butiker och restauranger.
På Järnvägsgatans södra sida och söder om järnvägen ligger ett flertal verkstäder.

I anslutning till planområdet, i centrala Sundbyberg, finns många olika arbetsplatser
(kontor och butiker). Intill kommungränsen finns även kontorsklustret Solna Business
Park.

Gator och trafik

Gatunät
Befintliga gator inom området är Järnvägsgatan (huvudgata), Ursviksvägen och
Löfströms Allé (huvudgata). Järnvägsgatan är en huvudgata med uppsamlande funktion
som möts av tvärgator norrut som Starrbäcksgatan, Ursviksvägen och Björkhagsvägen.
Löfströmsvägen fungerar som en lokalgata med begränsad biltrafik. Det är endast
Löfströms allé och Ursviksvägen som korsar Järnvägsgatan i planområdet.

Vägnätets utveckling i länet, som genomförs av Trafikverket och grannkommuner, kan
på lång sikt öka eller minska genomfartstrafiken genom Sundbybergs stad. Idag är
Sundbybergs stads intentioner att minska genomfartstrafiken genom Sundbyberg.

Befintliga gatunätet i centrala Sundbyberg består av huvud- och lokalgator.
Järnvägsgatan, Löfströms Allé som går genom planområdet är klassificerade som
huvudgator. Järnvägsgatan har en stor del genomfartstrafik som binder samman
Ulvsundaleden, väg 279 och centrala Sundbyberg. Kanalstigen och Björkhagsvägen
ansluter till Järnvägsgatan. Stadens topografi , tre bilpassager över järnvägen samt
enkelr iktning på Järnvägsgatan och Sturegatan innebär långa bilrestider i stadens
centrum. Omvägarna leder t ill att det finns fler bilar i nätet samtidigt.
Hastighetsbegränsningen på huvudgatorna i planområdet är 40 km/ tim. På övriga gator
är hastighetsbegränsningen 30 km/ h.
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Trafikmätningar visar att en stor del av trafiken nyttjar stadens huvudgator och det mest
belastade gatuavsnittet i programområdet är Järnvägsgatan väster om Ursviksvägen
med nästan 15 000 fordon per dygn.

Figur 20. Befintligt vägnät i centrala Sundbyber g och biltrafikmätningar , flöden med
motor fordonstrafik per var dagsdygn, hösten 2016. Planomr ådet ryms inom r öd cirkel.

Gångtrafik
Järnvägsgatan kopplar samman Rissne och Duvbo med centrala Sundbyberg. Det finns
gångbana på södra sidan och gång- och cykelbana på norra sidan om Järnvägsgatan.
Stråket kopplas samman med Ursviksvägen och Lövströms allé. Idag finns det ingen
koppling till Bällstaviken från Järnvägsgatan utan kopplingen sker från Lövströms allé.
Gång- och cykelpassager finns över Ursviksvägen. Det finns även flera utfarter med
backande fordon över den norra gång- och cykelbanan. På södra sidan finns flera
utfarter från verksamheters parkeringsplatser över gångbanan.
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Figur 21. Övergr ipande gångnät i dagens centr ala Sundbyber g. Planomr ådet r yms inom r öd
cir kel.

Idag är järnvägen en påtaglig barriär i centrala Sundbyberg och det råder en brist på
kopplingar för gångtrafikanter mellan den södra och norra sidan av spåren. Järnvägens
barriäreffekt är som stört i den östra delen av planområdet från Löfströms allébro och
tvingar fram omvägar för gångtrafikanter i närområdet.

Cykeltrafik
Cykelbanor som ingår i stadens huvudcykelstråk finns längs Järnvägsgatans norra sida
och Löfströms allé, dock inte på sträckan av Järnvägsgatan mellan Löfströms allé och
gränsen mot Solna. Avsaknaden av cykelinfrastruktur leder till att cyklisterna måste
färdas i blandtrafik vilket minskar trafiksäkerheten för alla trafikanter.
Huvudcykelstråket fortsätter längs Lövströms allé och Ursviksvägen och vävs samman
med det regionala cykelstråket längs Landsvägen och längs Tulegatan. Löfströmsvägen i
östra delen är idag gång och cykelväg mellan Annedal och centrala Sundbyberg, men
delvis fortfarande en lokal återvändsgata där biltrafik får köra.

Cykeltrafiken i och genom Sundbyberg ökar enligt de årliga cykeltrafikmätningarna. I
centrala Sundbyberg finns brister i den befintliga cykelinfrastrukturen, vilket ger ett
behov att åtgärda dessa för att få ett sammanhängande cykelnät med tillräcklig
kapacitet. Därutöver skapar järnvägen genom centrala Sundbyberg en barriäreffekt för
cyklister.

Dagens järnväg i markplan utgör en barr iär för cykl ister då de är hänvisade till ett fåtal
passager över/ under järnvägen. En dubbelriktad cykelbana finns även på Löfströms
allébro.
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Figur 22. Befintliga cykelstråk och behov av förbättrade kopplingar för cykeltrafik i
programområdet och dess näromr åde utifr ån en analys fr ån 2019. Planområdet ryms inom röd
cir kel.

Kollektivtrafik
De centrala delarna av Sundbyberg har god tillgång till både lokal och kapacitetsstark
kollektivtrafik. Bussar trafikerar idag Järnvägsgatan (linje 504) med hållplats vid
Ursviksvägen och Löfströms allé (linje 512) med hållplats öster om planområdet i höjd
med Fredsgatan. Tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg finns i centrum på mellan 800 och
1200 meters avstånd österut. Hållplatser för Tvärbanan finns vid Landsvägen cirka 700
meter öster om området. Duvbo tunnelbanestation på Tulegatan ligger cirka 500 meter
nordöst om planområdets östra del.
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Figur 23. Kollektivt rafiknät inom och i närhet til l planomr ådet i 2018 innan byggar bete
påbör jades. Planområdet r yms inom röd cir kel.

Nyttotrafik, färdtjänst och taxi
Exempel på nyttotrafik är räddningstjänst, färdtjänst, taxi, gods- och
leveranstransporter samt avfallsfordon. Nyttotrafiken måste alltid kunna komma fram i
staden för att samhället ska kunna fungera.

Färdtjänstfordon i form av taxi har inga särskilda platser där de hämtar och lämnar
resenärer i centrala Sundbyberg. Färdtjänstens fordon använder befintliga
angöringsplatser och parkeringsplatser inklusive parkeringsplatser för rörelsehindrade
och lastplatser. Ibland angör färdtjänstens fordon på körbanan och trottoaren.

Den östra delen av planområdet ligger längs Järnvägsgatan där det finns butiker, affärer
och restauranger som har behov att ta emot och leverera gods. Leverans sker på
fastighetsmark och på allmänna lastzoner. Leveranser till Marabouparken, båtklubben
och industrierna söder om järnvägen går via Löfströmsvägen.

Förutom hantering av hushålls- och verksamhetsavfall i området finns också ett antal
mobila insamlingssystem för avfall i området. Mobila återvinningscentralen, MÅVC,
ställs upp och ReTuren-fordon, som tar emot grovavfall, stannar på några platser i
närheten av planområdet. Nya platser för återvinningsstationer kopplat till angöring och
nya lösningar måste hanteras under stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya
stadskärnas fortsatta arbete. Längs den norra sidan av Järnvägsgatan sker sophämtning
till villor och bostadsrättsföreningar i Hästhagen, vilket kan påverka trafiken vid vissa
tider.

Parkering och angöring
I dagsläget finns parkeringsplatser, på allmän platsmark, längs med hela Järnvägsgatan.
Parkeringsutredningarna visar också att många befintliga bostäder och verksamheter
längs Järnvägsgatan inte har tillräckligt med utrymme för bilparkering inom sin egen
mark; garage eller på kvartersmark. Många som bor i området parkerar i närområdet
med så kallade boendeparkeringstillstånd.

I dagsläget finns endast ett fåtal cykelparkeringsplatser i planområdet vid
Marabouparken.
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Längs planområdets norra sida ligger Hästhagens villabebyggelse som har in- och
utfarter från Järnvägsgatan. Löfströmsvägen angör parkeringsplatser på fastighetsmark
och Annedal.

Sociala aspekter
Detaljplaneområdet har idag begränsade värden utifrån ett socialt perspektiv i och med
att planområdet idag inte innehåller några bostadshus utan småindustrier samt
trafikleder. Bebyggelsens relativt slutna fasader och ibland ödsl iga parkeringar utanför
gör att några platser och stråk riskerar att upplevas som otrygga. Planområdet utgör
idag, tillsammans med järnvägen i markplan, en barriär mellan närliggande områden,
framför allt i nord-sydlig riktning.

Mötesplatser
Det finns i dagsläget inte några mötesplatser inom planområdet. På promenadavstånd
från planområdet, i Sundbybergs centrum, finns däremot ett brett utbud av
mötesplatser. Där finns exempelvis restauranger, caféer, gym, bibliotek, teater,
träffpunkt för äldre med mera. Marabouparken, som ligger precis sydöst om
planområdet, är en viktig mötesplats som innefattar bland annat konsthall, restaurang
och skulpturpark.

I samband med att planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna togs fram gjordes
en analys och strategi för de offentliga rummen i södra Sundbyberg. Analysen
understryker vikten av att skapa fler offentl iga mötesplatser för ungdomar, särskilt unga
kvinnor, och äldre.

Förskola, skola och fri tidsgård
Inom planområdet finns i nuläget inga skolor, fritidsgårdar eller förskolor. Den
grundskola (F-6) som ligger närmast planområdet, omkring 850 meter norr om
planområdet, är Duvboskolan. Närmaste högstadieskola är Viktor Rydbergs skola,
omkring 800 meter sydöst från planområdet. Det finns ingen utredning av hur behovet
av grundskola ser ut fram ti ll år 2030. Det kommande tillskottet av bostäder i centrala
Sundbyberg medför ett ökat behov av förskoleplatser. Befintliga fr itidsgårdar ligger
långt från planområdet. Närmast ligger i Ängskolan, drygt 1,5 kilometer mot nordöst.

Lek och rekreation
Idag finns det inte någon lekplats inom planområdet. I takt med att planområdet
utvecklas och bostadshus tillförs behöver närhet t ill lekplatser ses över. I nuläget finns
det inte någon lekplats tillräckligt nära planområdet för att uppfylla Sundbybergs stads
riktlinjer kring tillgång till lekplats. Marabouparken har ingen lekplats men bedöms ha
ett högt rekreativt värde.

Inom planområdet finns det idag begränsade möjligheter att promenera längs Bällstaån,
vilket gör att den inte fyller någon större funktion för rekreation.

Nordväst om planområdet l igger Duvmossen vilken är en 1,8 hektar stor grönyta som
främst används till olika utomhusaktiviteter, såsom fotboll och annan fysisk aktivitet.
Den ligger cirka 100 meter bort från planområdet. Duvmossen har ett strategiskt och väl
synligt läge intill. Duvmossen bedöms vara underutnyttjad i dagsläget men i och med
stadsutvecklingen i centrala Sundbyberg anses den ha god potential för att tillgodose
flera efterfrågade funktioner, exempelvis lekplats.

Tillgänglighet
Planområdet består t ill största del av industribyggnader och av ytor som inte är
tillgängliga för allmänheten. Området kan därför i sig upplevas som en barriär som
försvagar kopplingen mellan angränsande områden, både i nord-sydlig och öst-västlig
riktning.



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
John Reinbrand

2022-06-10 29 (79)
DNR KS-0245/2018

Järnvägen är en tydlig fysisk barriär längs med hela stadskärnan. I relation till
detaljplaneområdet medför järnvägens sträckning att planområdet delas i två delar och
kopplingen över järnvägen är mycket begränsad. Löfströms allé är den enda möjliga
övergången mellan norra och södra delen av planområdet.

Vad gäller Bällstaån utgör den en fysisk och mental barriär mellan Stockholms stad och
Sundbyberg. Antalet broförbindelser över ån är begränsat . Även tillgängligheten ner t ill
strandpromenaden är begränsad för allmänheten på grund av enskilda husplaceringar,
båtuppställningsplats och privatägda kvarter. Detta är särskilt påtagligt inom
detaljplaneområdet, där stora delar av ytan vid och intill strandkanten är avstängda för
allmänheten.

I hållbarhetsbedömningen av planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna lyfts
vidare fram att Sundbyberg är en kuperad stad vilket kan skapa hinder för
tillgängligheten och nåbarheten. Detta gäller framför allt i nord-sydlig riktning.
Höjdski llnaderna beskr ivs som besvärande främst för de äldre. De topografiska
barriäreffekterna är mycket påtagliga inom detaljplaneområdet, det skiljer många
höjdmeter mellan planområdets mer högt belägna delar vid industrilokalerna och
Järnvägsgatan och de lägre delarna nere vid Bällstaån.

Trygghet
Planområdet kan upplevas som otryggt sett t ill barriärerna som småindustrin, ihop med
bron över spåren och själva järnvägen skapar. Utöver dessa kan den bristande
orienterbarheten bidra till att området upplevs som otryggt. Det gäller framför allt i den
södra delen då den ligger mer avskilt där det inte finns några bostäder eller
verksamhetslokaler som ger upphov till naturliga flöden av människor. Den högt
trafikerade Järnvägsgatan bidrar även t ill otryggheten.

Figur 24. Löfströmsvägen, ett stråk som kan upplevas som otr yggt (WSP, 2022).

Naturmiljö
Befintlig vegetation består av lövträd och buskar främst längs Bällstaån och vid den
gamla järnvägsbanken. Planområdet har ingått i en naturvärdesinventering enligt SIS
standard som tagits fram av Trafikverket i arbetet med järnvägsplanen. Utifrån den
inventeringen har inga områden klassats som naturvärdesobjekt inom planområdet.
Enligt densamma har heller inga särskilda naturvårdsarter noterats vid Bällstaån under
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fältbesök. Bällstaån har inte naturvärdesklassats, men bedöms ha begränsade
naturvärden. (Trafikverket, 2020a)

Enligt platsbesök av WRS under 2022 består växtligheten närmast Bällstaån av
ruderatmark. Växtl igheten är vildvuxen och ensartad. Stränderna domineras av gräset
jättegröe och längs den övergivna strandtomten bildar sälgbuskar och skogskornell täta
snår. Nuvarande strandmiljöer bedöms ha begränsade naturvärden (WRS, 2022).

I östra delen av planområdet, längs med Järnvägsgatan, finns en allé (omfattas av det
generella biotopskyddet enl igt 7 kap miljöbalken) samt ett antal övriga skyddsvärda träd
(lind och alm). (Trafikverket, 2020a)

I övrigt finns inga naturområden som berörs av områdesskydd inom planområdet.

Planområdet ingår i ett område som benämns som ” vä rd et rakt fö r e k” . Det t a ä r o mråd en
med högre täthet av värdefulla ekmiljöer än det omgivande landskapet, och därmed
bättre förutsättningar för långsiktigt bevarande av naturvärden knutna till ek. Inom
planområdet finns dock inga skyddsvärda ekar eller ekmiljöer utpekade. Den närmaste
miljön med skyddsvärda ekar och trädmiljöer är belägen cirka 80 meter väster om
planområdet.

Mark- och vattenförhållanden
Inom planområdet har geotekniska, miljötekniska och hydrogeologiska undersökningar
genomförts. Nedan sammanfattas dessa.

Geotekniska förhållanden
Området norr om järnvägen utgörs av uppfylld lermark omväxlande med
fastmarksområden och ytnära berg. Störst lermäktigheter, upp till cirka 10 meter, har
påträffats i planområdets västra ände. Söder om järnvägen utgörs marken
huvudsakl igen av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord på berg. Den
nuvarande markytan är relativ plan med svag sluttning mot Bällstaån.

Undersökning av lerans sättningsegenskaper har visat att vissa sättningar pågår strax
väster om planområdet inom fastigheten Lönnen 13. Området norr om järnvägen
bedöms i stora delar inte vara sättningskänsligt eftersom det huvudsakligen utgörs av
fastmark. Längst österut, både norr och söder om järnvägen, finns förekomst av lera
som, enligt kompressionsförsök, är konsol iderad för rådande last (grundvatten och
fyllning). Detta innebär att ingen sättning pågår idag. Inom Ängen 1 och Kilen 1, belägna
söder om järnvägen, syns tydliga spår av sättningar. Leran är inte konsoliderad för
rådande förhållanden (fyllning och grundvattentryck) vilket medfört sättningar. Orsaken
till utvecklad och pågående sättning bedöms vara den ökade belastningen kring
byggnaden som fyllningen inneburit.

Utförda beräkningar visar att området norr om järnvägen bedöms vara stabilt med
rådande belastningssituation. Vid förändr ing av marknivåer ska stabilitetsberäkningar
utföras och behov av restriktioner utredas. För delen söder om järnvägen visar
beräkningarna att området utefter Bällstaån är mycket känsligt för belastningsökningar,
exempelvis i form av uppfyllnader. För att exploatering ska kunna tillåtas behöver
geotekniska förstärkningsåtgärder utföras som förbättrar stabilitetsförhållandena.

Hydrologiska förhållanden
Grundvatten
Inom planområdet och längs med Mälarbanans sträckning finns ett antal identifierade
grundvattenmagasin. Inget av dessa utgör någon grundvattenförekomst eller
dricksvattentäkt.

file:///A:/DP%20Västra%20stadskärnan/planbeskrivning%20-%20tema%20delar/Geoteknik%20och%20risk%20för%20ras%20och%20skred.docx
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I planområdet, både norr och söder om järnvägen finns flera grundvattenrör
installerade, främst i undre magasin men även i övre magasin och bergborrhål.

Grundvattnets strömningsr iktning följer områdets topografi. Mätningar i
grundvattenrör visar att i västra delarna, norr om järnvägen, ligger medelnivån på cirka
1,2 meter (höjdsystem RH2000) och nivåerna i detta område samvarierar till viss del
mellan olika rör.

Mellan västra delen av planområdet och vid Löfströms allébro finns en bergsklack. Det
kan tolkas som att det finns två olika grundvattenmagasin med berget som avdelare
eftersom grundvattennivån skiljer sig på de olika sidorna av bergsklacken.

Grundvattenmätningar söder om järnvägen visar att medelnivåerna är cirka 1-1,95
meter (höjdsystem RH2000) och verkar samvariera i delområdet. Tolkad bergnivå vid
bergklacken är flera meter lägre på södra sidan jämfört med norra sidan järnvägen.

Avrinningsområden
Detaljplanen tillhör Mälaren-Ulvsundasjöns naturliga avrinningsområde och har idag
tre tekniska avrinningsområden. Det södra och västra tekniska avrinningsområdet
(sammanlagt 2,4 ha) avleds till separerade dagvattenledningsnät med utlopp i Mälaren-
Ulvsundasjön. Den nordöstra delen av detaljplaneområdet (1,2 ha) avleds idag via ett
kombinerat nät till Bromma reningsverk och når slutligen ytvattenrecipienten
Strömmen.

Recipienter och MKN
Bällstaån passerar söder om planområdet och mynnar ut i Mälaren-Ulvsundasjön
(gränsen går på andra sidan Löfströmsvägen). Bällstaån samt Mälaren-Ulvsundasjön är
båda klassade vattenförekomster enl igt EU:s vattendirektiv vilket innebär att det finns
fastställda miljökvalitetsnormer.

Planområdet och dagvattenutloppet som tillhör vattenförekomsten Bällstaån ligger
längst nedströms i ån, i mynningen till Mälaren-Ulvsundasjön. Påverkan av
dagvattenutloppet syns inte inom miljöövervakningsprogram för Bällstaån, då
provpunkten är uppströms utloppet. Dagvattenutsläpp i den punkten påverkar således
enbart Mälaren-Ulvsundasjöns status och därmed så faller även detta delområde in
under Mälaren-Ulvsundasjöns miljökvalitetsnormer. Med den bakgrunden förutsätts att
det endast är Mälaren- Ulvsundasjön, utöver Strömmen, som är lokal recipient för
planområdet.

Mälaren-Ulvsundasjön har otillfredsställande ekologisk status, där övergödning, fysisk
påverkan och miljögifter är utslagsgivande miljökonsekvenstyper. Kvalitetsfaktorn
näringsämnen (totalfosfor) har måttlig status. Ulvsundasjön uppnår ej god kemisk
status med flera pr ioriterade ämnena som överskrids. Miljökvalitetsnormen för
recipienten är måttlig ekologisk status 2027 och god kemisk status utan målår, med
undantag för de överallt överskridande ämnena PBDE och kvicksilver.

För Mälaren-Ulvsundasjön finns ett lokalt åtgärdsprogram där förbättringsbehov
framgår. Förbättr ingsbehovet för fosfor är en reduktion med 10 %. En reduktion av
fosfor på 10 % motsvarar ett reduktionsbehov på totalt 177 kg fosfor årl igen, för
tillrinnande belastning i hela vattenförekomstens tillrinningsområde. Sundbybergs stad
ansvarar för att reducera 7 % av det totala betinget vilket innebär 12 kg fosfor. För
detaljplan Västra delen innebär detta ett förbättringsbehov på 0,15 kg fosfor per år.
Eftersom kunskapen om fosfor är störst och det finns ett tydligt beting för fosfor har
kommunerna valt att fokusera på hur mycket fosfor som behöver reduceras för att
recipienten ska nå god status. Åtgärderna som sedan reducerar fosfor kommer även att
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minska belastningen av koppar, bly, kadmium, antracen och TBT, men i hur stor
omfattning är osäkert.

Strömmen har otillfredsställande ekologisk status. Den ekologiska klassningen orsakas
av övergödning, miljögifter, morfologiska förändringar och kontinuitet samt
flödesförändringar. Den kemiska statusen uppnår inte god status. Gränsvärdena för de
prior iterade ämnena PFOS, antracen, flouranten, kadmium, bly, TBT, kvicksilver och
PBDE överskrids i vattenförekomsten. Strömmen skall uppnå tillfredsställande
ekologisk status till 2039. Gällande den kemiska ytvattenstatusen skall den uppnå god,
med undantag för de överallt överskridande ämnena PBDE och kvicksilver.

Vattenanvändning
I planområdet ingår delar av Bällstaåns vattenområde. I Bällstaåns vattenområde ingår
en befintlig bro mellan Sundbyberg och Stockholm. Bällstaåns strandlinje inom
planområdet har sannolikt inte rörts sedan 1950 talet vilket skiljer sig åt jämfört med
dess södra strandlinje, som omformades i samband med exploatering av Annedal,
Stockholm, under 2010-talet. Stranden intill Bällstaån är, inom planområdet,
svåråtkomlig och utgörs av mark av ler- och gyttja, delvis utfylld med byggmassor.
Stränderna är koloniserade av fukttålig vegetation av ruderat karaktär. Nuvarande
strandmiljöer har bedömts innehålla begränsade natur - och upplevelsevärden (WRS,
2022).

Störningar, föroreningar och risker

Buller
Planområdet är utsatt för buller från både Mälarbanan och från trafiken på
Järnvägsgatan. Utöver detta tillkommer markbuller från Bromma flygplats.
Planområdet ligger utanför Bromma influensområde för flygbuller .

Markbuller räknas som verksamhetsbuller och orsakas till exempel av taxande flygplan,
stillastående flygplan som kör motorerna och plogbilar. När det gäller markbullret från
Bromma flygplats visar Trafikverkets Riksintresseprecisering att markbullret är något
högre kvällstid än dagtid. Nattetid förekommer inte någon verksamhet vid Bromma. I
och med att markbullret är högst kvällstid och riktvärdet är strängast då (45 dBA) så är
kväl l den dimensionerande perioden. Bromma flygplats har i dagsläget inte något
särskilt villkor för markbuller . Kvällstid påverkas planområdet av markbuller på 45–50
dBA ekvivalent ljudnivå (utifrån prognos för 2038). I en bullerutredning från 2018 som
redovisar utfallet år 2017, dras slutsatsen att bullernivåerna har blivit något lägre än
tidigare år, då taxning kan utföras snabbare nu än tidigare. År 2017 var ljudnivåerna
minst 5 dBA lägre än Riksintressepreciser ingen. För närvarande pågår en översyn av
riksintressepreciseringen för markbuller . Den beräknas vara klar hösten 2022.

En bullerkartläggning av vägtrafik från maj 2011 visar att längs delar av Järnvägsgatan
uppgår de ekvivalenta ljudnivåerna till 70 dBA. Inom norra delen av planområdet ligger
de ekvivalenta ljudnivåerna från vägtrafiken på mellan 55–70 dBA. Mälarbanan ger
upphov till ekvivalenta ljudnivåer på mellan 60–70 dBA inom planområdet.
Ovanstående innebär att de riktvärden som finns gällande buller från väg- och spårtrafik
överskrids inom delar av planområdet.
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Figur 25. Ekvivalenta ljudnivåer på upp mot 70 dBA längs med Jär nvägsgatan som angr änsar
till planområdet nor rut.

I västra utkanten av planområdet ligger idag Anti-Corrosion Sverige AB som är en
återförsäljare, uthyrare och serviceutförare av antikorrosionsutrustning. Verksamhetens
bullrande källor bedöms till största del vara avlastning samt fordon som passerar inne
på området. Av beskrivning erhållen av verksamheten bedöms den inte ge upphov till
bullernivåer över riktvärden så länge verksamheten inte pågår under nattperioden kl.
22-06. För närvarande (2022) är öppettiderna vardagar 7:00-16:30. Utöver denna
verksamhet har inga övriga bullrande verksamheter lokaliserats som kan påverka
området.

Vibrationer och stomljud
Vibrationer uppstår av tågtrafiken genom planområdet och den framtida trafiken genom
järnvägstunneln kommer även ge upphov ti ll vibrationer. Utifrån mätningar av
vibrationer som gjorts i samband med järnvägsplanen för Mälarbanan har Trafikverket
bedömt att risken för att boende utmed sträckan idag är störda av komfortvibrationer är
låg.

Trafikverket har även gjort mätningar av nuvarande stomljudsnivåer. Baserat på
resultatet bedömer Trafikverket att det är r imligt att anta att merparten av de boende
utmed sträckan idag inte är störda av stomljud från Mälarbanan.

En stomljuds- och vibrationsutredning har tagits fram som sammanfattas i
planförslagsdelen.

Strålning och magnetism
Runt Mälarbanans kontaktledningar uppstår elektromagnetiska fält. Styrkan på de fält
so m al st ras av Mäl ar bana n är l ångt u nd er gräns e n 300 µT. I d agsl ä get b erörs d ärf ö r inga
av de som bor, arbetar eller vistas i området kring Mälarbanan av akut exponering av
magnetfält.

För att kartlägga magnetfälten utmed befintl ig järnvägsanläggning har Trafikverket gjort
mätning inomhus i en byggnad på kvarteret Kabeln 6 (Löfströms Allé 6a). Utifrån
genomförd mätning ö v ersk rid s ida g års medel värd et o m 0,4 µT inom et t avst ånd av up p
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till sju meter från yttersta spårmitt på sträckan mellan Frösundaleden och Löfströms
allé. Även om Mälarbanan genom centrala Sundbyberg ställvis löper nära bebyggelsen
ligger inga verksamhetsbyggnader eller bostäder inom detta avstånd.

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

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

För bedömning av risker längs järnvägen har ALARP-principen (As Low As is
Reasonably Practicable) använts. Den innebär att området mellan försumbar och
maximalt tolerabel risknivå ska vara ”så l åg so m ri mlig t möjligt ” fö r at t ans es ac c e pt abel .
Inom området ska ekonomiskt försvarbara skyddsåtgärder genomföras, det vill säga
sådana åtgärder som står i proportion till risksänkningen.

Individrisknivån är idag oacceptabel inom ett avstånd om cirka 25 meter från yttre
spårmitt längs hela sträckan. Orsaken till detta är framför allt urspårningsrisk, men även
olyckor med farl igt gods bidrar till den oacceptabla risknivån. I området mellan 25–30
meter från spårmitt är individrisken inom ALARP-området, det vill säga individrisken är
förhöjd. Inom planområdet finns i dagsläget verksamhetsbyggnader som är belägna
inom såväl 30 som 25 meter från spårmitt.

En identifiering av farliga verksamheter har gjorts inom ramen för en riskutredning som
tagits fram. Kartläggningen visar att det inom planområdet idag finns två verksamheter
som har t illstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor – Lundgrens smide
och Marbit AB.

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

Beräkningarna visar att det i befintlig si tuation blir stora ansamlingar av vatten utanför
planområdets västra del. Detta område är instängt och vattnet kan inte ta sig ytligt till
Bällstaån. Resultatet visar på vattendjup på 0,5–1,0 meter på uppströmssidan av
järnvägen på Järnvägsgatan. Detta gör att räddningstjänsten inte kan komma fram till
centrala Sundbyberg från den västra sidan vid skyfall. Vid norra sidan av
järnvägsbanken kan det samlas upp till 1 meter vatten vid vissa punkter. Fastighet
Lönnen 13 som ligger strax utanför planområdesgränsen (ingår i angränsande detaljplan
Järnväg), mellan Järnvägsgatan och järnvägen, skulle drabbas av översvämningar vid
skyfall, vattendjupet skulle nå 28 centimeter vid byggnaden.
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Planområdet är också beläget längs med Bällstaån. DHI har åt MSB, Stockholm Stad och
Järfälla kommun utfört en kartering av vattenstånd i Bällstaån vid ett 100-årsflöde, 200-
årsflöde och beräknat högsta flöde. I figur nedan visas högsta vattenstånd i Bäl lstaån vid
ett beräknat högsta flöde innan exploatering av området. Maximala vattennivån vid
fastighet Ängen 1 vid Bällstaån ligger på +2,25 meter enligt DHIs resultat, vilket är cirka
0,5 meter skillnad mot Länsstyrelsens rekommendation om att ny sammanhållen
bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt vid Mälaren inte ska placeras
under nivån + 2,7 meter i RH2000 (Länsstyrelsen, 2015).

Figur 26. Översvämningsutbr edning längs Bällstaån vid ett 100-år sflöde samt ber äknat högsta
flöde innan exploater ing.

Erosion, ras och skred
Bällstaån är identifierad av SGU som aktsamhetsområde-strandnära vilket innebär att
risk för skred kan föreligga.

Det har förekommit skred utmed Bällstaån i anslutning till Mälarbanans nuvarande
sträckning vid Duvbo. Utförda beräkningar visar att området utefter Bällstaån är mycket
känsligt för belastningsökningar, exempelvis i form av uppfyllnader. Stabiliteten i
nuvarande förhållanden är otillfredsställande och uppfyl ler inte krav enligt IEG Rapport
4:2010.
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För att förbättra stabilitetsförhållandena och möjliggöra exploatering inom området
behöver geotekniska förstärkningsåtgärder utföras i form av avschaktning av nuvarande
mark i kombination med kalkcementpelare eller lättfyllning. Utefter ån rekommenderas
även att erosionsskydd utförs.

Luftföroreningar
Luftkvaliteten inom planområdet påverkas framför allt av fordonstrafik och
Järnvägsgatan som angränsar till planområdet i norr är trafikerad av lastbilar, bussar
och personbilstrafik som påverkar luftkval iteten negativt. Mälarbanan genererar relativt
låga halter av luftföroreningar. Enligt beräkningar av SLB-analys för 2020 låg
dygnsmedelhalterna av partiklar, PM10, i intervallet 30-35 µg/ m3 l ängs med d ela r av
Järnvägsgatan som angränsar till planområdet. Detta kan jämföras med
mil jö kval it et sno r men so m är 5 0 µg/ m3. I ö vr iga pl ano mråd et l ig ger P M1 0-halterna på
mellan 20–25 µg/ m3, MK N fö r P M1 0 ö vers krid s d är med inte inom och i anslutning till
planområdet. Dygnsmedelhalterna av NO2 har beräknats till 30–60 µ g/ m3 l än gs
Järnvägs gat an. Dess a hal t e r kan jämföras med MK N f ö r N O2 so m li gg er på 60 µ g / m3. I
övriga planområdet är halterna betydligt lägre, mellan 24-30 µ g/ m3 s a mt ner mot 18
µg/ m3 l än gs m ed Bäl l st aå n .

Föroreningar i mark och grundvatten
Planområdet utgörs i dagsläget av industrimark. På uppdrag av Sundbybergs stad har en
inventering av tidigare undersökningar samt en kompletterande miljöteknisk
markundersökning genomförts inom planområdet (Golder, 2021).

Inom planområdet har föroreningar påträffats, bland annat metaller och organiska
ämnen. Högst halter har påträffats inom fastigheten Ängen 1. Fastigheten har vari t en
deponi för hushålls- och industriavfall. Provtagning av jorden har bland annat påvisat
metallhalter över gränsen för farligt avfall inom denna fastighet.

Analysresultatet för asfalt påvisar inte tjärasfalt inom utredningsområdet.

I grundvatten har bland annat metaller och organiska oljekolväten påträffats, om än i
måttliga/ låga halter. Klorerade alifater har påträffats i grundvatten inom Ängen 1 i den
miljötekniska markundersökningen (cis1,2-dikloreten och vinylklorid), strax över
laboratoriets rapporteringsgräns. PFOS har påträffats i grundvatten men i halter som
ligger under både SIG:s (45 ng/ l) och Livsmedelsverkets (90 ng/ l) preliminära
riktvärden.

Klorerade alifater har i huvuddelen av porgasprover inte påvisats i halter över
rapporteringsgräns. Inom Lönnen 7 har klorerade alifater gällande tetrakloreten
påträffats i porgas i halter över RfC, vilket är en referenskoncentration för
inandningsluft. Jämförvärden för porgas finns inte och därav brukar en
utspädningsfaktor nyttjas. Med hänsyn till utspädningsfaktorn tio är halten
tetrakloreten med god marginal under RfC.

Radon
Enligt stadens radonriskkarta är området lågriskområde för markradon.
Radonmätningar i befintliga, närbelägna, bostadshus visar att markradon inte
förekommer i sådan omfattning att riktvärdena for radon inomhus överskrids.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Inom planområdet finns i dagsläget både kombinerade och separerade ledningssystem
där bland annat utlopp för dagvatten sker till Bällstaån. Det finns ett allmänt utlopp
inom området, utöver detta finns det ett flertal privata dagvattenutlopp.
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Det finns inga befintliga allmänna dagvattenanläggningar för rening eller fördröjning
inom planområdet.

Vatten och avlopp
Inom planområdet finns allmänna ledningar för vatten och spillvatten. Avloppsystemet
är både kombinerat (spill- och dagvatten) och separerat.

Avfallshantering
Inom planområdet sker avfallshantering och hämtning med bil.

Värme och kyla
Inom planområdet finns fjärrvärmeledningar.

El och tele
Inom planområdet finns hög- och lågspänningsledningar samt nätstationer.

Bredband
I planområdet finns även ledningssystem för tele och bredband.
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Planförslag
I samband med järnvägens utbyggnad genom Sundbybergs stad möjliggör denna
detaljplan en omvandling av industrikvarter till stadsbebyggelse med en ny tät
stadsstruktur med slutna kvarter som främst innehåller bostäder, men även inslag av
verksamhetslokaler i gatunära lägen samt förskolor och kontor. Detaljplanen möjl iggör
även allmän plats med utökad gatustruktur och grönytor.

Ny bebyggelse
Den föreslagna bebyggelsemiljön har en struktur som är formad av omgivande och
angränsande stråk och funktioner. Järnvägspromenaden går som ett huvudstråk genom
planområdets två långsmala delar där bebyggelsens fasader möter upp i liv för att ge
stadga åt det stora stadsrum som promenaden kommer att utgöra. Järnvägspromenaden
ingår inte i planområdet för detaljplan Västra delen. Bebyggelsens skala trappar ner och
volymerna bryts upp mot Bällstaån och Marabouparken i sydväst. Bebyggelseskalan
sänks även mot befintlig bebyggelse i nordost. Mot Järnvägspromenaden går
bebyggelseskalan upp och formar en höjdrygg med gemensam takfotshöjd med högdelar
som accenter. Se nedan för redovisning av föreslagen bebyggelsestruktur.

Figur 27. I llustrationsplan över för eslagen gatustr uktur och kvar tersindelning (Sweco, 2022).
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Figur 28. För eslagna volymer inom var je kvar ter (Belatchew, 2022).

Från väster skapas en distinkt port av två högre huskroppar som annonserar entrén till
centrala delarna av Sundbyberg. Från öster kommer den nya bebyggelsens högdelar som
reser sig över kvarteren ge en karaktäristisk silhuett av högre stadsbebyggelse som blir
utmärkande för området.

Figur 29. Föreslagna bebyggelsevolymer sett väster ifrån (Belatchew, 2022).
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Figur 30. För eslagna bebyggelsevolymer sett öster ifrån (Belatchew, 2022).

Den nya bebyggelsen kommer att bestå av stadskvarter innehållande en blandning av
bostäder i form av flerfamiljshus, kontor, verksamhetslokaler samt förskolor. Antal
våningar ovan mark föreslås vara mellan 3–13 våningar. Antal bostäder bedöms bli
ungefär 1100. Bebyggelsens höjd regleras på plankartan med bestämmelse om högsta
nockhöjd.

För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig markanvändning avser planen
begränsa var centrumverksamheter och förskolor får utföras. Avseende teknikhuset
avgränsas denna markanvändning endast t ill mark- och källarplan. För redovisning av
teknikhusets syfte och genomförande se avsnitt Dagvatten.

Avseende gestaltningen så är stadens ambition att skapa en gemensam karaktär genom
ett enhetligt och övergripande förhållningssätt och utformning. För mer information om
gestaltningsprinciperna; se handlingen Gestaltningsprogram - SNS Detaljplan Västra.
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Figur 31. Vy fr ån Järnvägspr omenaden mot öster (Belatchew, 2022).

Kulturmiljö och fornlämningar
Den nya bebyggelsen angränsar t ill utpekade särskilt värdeskapande byggnader och
miljöer med höga kulturhistoriska och stadsbildsmässiga kvaliteter.

Marabous anläggning med byggnader och park är en väl sammanhållen miljö med unika
byggnader tillkomna under olika tidpunkter, r itade av samtidens främsta arkitekter,
vilka vari t nära knutna till Maraboufabrikens utveckling. Ny kvartersbebyggelse väster
om Marabouparken möter upp Marabouparkens svängda form längs Löfströmsvägen.
Kvarteren har en hel sockelvåning men ovan denna bryts byggnadsvolymerna upp för att
möta upp mot parken med gavelmotiv eller kortare fasadlängder.

Siktlinjer från norr, exempelvis från Ursviksvägen mot Marabouparken, bibehålls i
strukturen för den nya bebyggelsen.

Färg och materialval ska samspela med anslutande befintlig bebyggelse samtidigt som
den tillåts få egen prägel. För att knyta an till centrala Sundbybergs industrikaraktär
förespråkas anpassande material som exempelvis tegel.

Allmänna platser
Den föreslagna rutnätsstrukturen innehåller en variation av offentliga rum; huvudgator,
lokalgator, gågator och strandpromenad. Stråk och offentliga platser binds samman
området med omgivningen.

De tvärstråk, det vill säga de mindre gaturummen i nord-sydlig riktning, som
kompletterar huvudstråken stärker kopplingar ut från planområdet till omgivande
stadsdelar och målpunkter. Tvärstråken spelar en viktig roll i att skapa intimare och
grönare gaturum samt stärka viktiga siktlinjer och rörelsestråk. Stora höjdskillnader och
korta avstånd mellan stråket längs Bällstaån och Järnvägspromenaden skapar svåra
topografiska förutsättningar för sammanlänkande rörelsemöjligheter där emellan. I
tvärgator mellan de södra kvarteren är därför gatunivån förhöjd i relation till
strandpromenaden. Vid kvarteren F, G och H tas höjdskillnaden upp med trappor.
Dessa kopplingar är viktiga för al lmänhetens tillgång till de olika stadsrummen samt för
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sammanlänkningen av området och dess omgivning i nord-sydlig riktning.
Löfströmsvägen, som löper längs Marabouparken, säkrar en tillgänglig väg mellan
årummet och Järnvägspromenaden.

Figur 32. Tvär sektion genom kvar ter A och G visar höjdskillnaderna från Bällstaån til l vänster i
bilden till Hästhagen til l höger (Belatchew, 2022).

Gården mellan kvarteren G och H utgörs av två i höjdled separerade ytor, där norra
delen ligger i nivå med Järnvägspromenaden, och den södra i nivå med Bällstaån. Vid å-
planet krävs yta för att klara backvändning för dr iftfordon. Trädplanter ingar är
planerade för att säkerställa utrymme för grönska i området. Murväggen som skapas
mellan nivåerna behöver gestaltas och tas om hand, exempelvis genom vegetation,
specifik belysning, konst eller aktivi tetsyta.

Strandpromenaden planeras som ett rekreativt stråk som binder samman
Löfströmsvägen med konstbron till Annedal i Stockholm stad, längst i väst. Lokaler
planeras i bottenvåning för att aktivera det offentliga rummet vid vattnet. I kvarter G är
de nedersta våningarna indragna, vilket skapar möjlighet för en bredare strandzon. Den
hårdgjorda trafikytan närmast byggnaderna står i förbindelse med en mindre, parallell
bryggpromenad som löper närmast vattnet. Nära kontakt t ill vattnet möjl iggörs och
platser kan bildas längs med sträckan i form av noder och utskjutande bryggdelar.
Strandpromenadens läge i terrängen medför mindre vindar och dess orientering mot
söder bidrar till sollägen. Strandzonen har potential att utvecklas för att främja ett rikare
biologiskt liv.
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Figur 33. Vy över strandpromenaden från Annedal (Belatchew, 2022).

Mellan hus E1 och E2 är ytan för smal för ett hus, här kan i stället en utblick mot
Marabouparken skapas. Ytan ger rum för platsbildningar i två olika marknivåer, en övre
i nivå med Järnvägspromenaden vid kvarter E2 och en lägre i nivå med Löfströmsvägen
vid kvarter E1.Vid E1 finns också en yta för ett underjordiskt magasin för rening av
dagvatten.

Figur 34. Vy fr ån Mar abouparken mot ny bebyggelsefr ont (Belatchew, 2022).
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Service och arbetsplatser
De omkring 1100 bostäder som uppskattas tillkomma i och med planförslaget skapar ett
befolkningsunderlag som ger förutsättningar för ett större utbud av service och
arbetsplatser inom planområdet.

Offentlig service
Planen möjliggör förskolor i markplan i två av kvarteren (F och G), för att t illgodose det
behov som uppstår i och med tillkommande bostäder. Förskolornas placering och
utformning utifrån planens förutsättningar och behov ska studeras närmare under
planarbetet.

Områdets övriga behov av offentlig service som vård och skola bedöms kunna
tillgodoses inom centrala Sundbyberg. Det bör dock uppmärksammas att avståndet t ill
närmsta grundskola i Sundbybergs stad idag är drygt en kilometer. Det finns inte heller
någon närl iggande fr itidsgård. Även om ingen skola eller frit idsgård planeras inom
området är det viktigt att staden framöver bevakar frågan för att se till att behovet av
dessa funktioner kan tillgodoses.

Kommersiell service
Planen möjliggör lokaler för centrumverksamhet (exempelvis butiker, restauranger,
kontor, gym, samlingslokaler, hotell , vandrarhem och lättare former av vård, apotek,
hantverk och annan service). Dessa avses lokal iseras längs Järnvägspromenaden, längs
Marabouparken samt vid strandpromenaden. Vissa strategiska hörnlägen längs andra
stråk och gator kan också vara lämpliga för lokaler. Genomgående i planen möjliggörs
för lokaler för centrumändamål i kvarterens bottenvåningar med undantag delar av
kvarter A där angöring till verksamheter är svårt att lösa. Krav ställs också på förhöjda
bottenvåningar så att golvnivån för bostäder ligger ovan gatunivå samt för att möjliggöra
för omvandling till lokaler över tid.

Att möjliggöra för centrumverksamheter längs Järnvägspromenaden kan dock komma
att leda till att flödet av människor förskjuts från att idag ske längs Järnvägsgatan till att
i framtiden lockas till Järnvägspromenaden, vilket riskerar att konkurrera med
befintliga verksamheter. För att minska riskerna för detta bör tillkommande service
utmed Järnvägspromenaden komplettera, och inte konkurrera, med den befintliga
servicen. Vidare kan nya målpunkter tillskapas längs med Järnvägsgatan för att stärka
flöden utmed detta stråk.

Områdets övriga behov av kommersiell service kan tillgodoses inom centrala
Sundbyberg.

I det fortsatta arbetet bör potentialen för att t illföra mötesplatser av icke-kommersiell
karaktär utredas i bottenplan.

Arbetsplatser
Planen skapar förutsättningar för att kontorsverksamheter etablerar sig i kvarteren E1,
E2 och D vilket kan öka dagbefolkningen i området. Detta ger i sin tur ett ytterligare
stärkt underlag för service.

Gator och trafik
Sundbybergs stads nuvarande övergripande mål är att vara ett hållbart samhälle. Staden
ska planera för en stad där efterfrågan på bilresor och transporter minskar i enlighet
med Sundbybergs mobilitetsprogram. Utformningen av gaturummet ska gynna
fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer och ytor i gaturummet ska i större
utsträckning än idag användas av dessa färdmedel. I och med planprogrammets höga
ambitioner om en grön plats och stadskärnans goda förutsättningar att resa hållbart
sätts en ambitiös målbild om att den framtida färdmedelsfördelningen ska vara 90 %
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hållbara vardagsresor år 2040. För att nå målbilden ska hållbart resande genomsyra
planer ingen både i befintliga och tillkommande byggnader, på kvartersnivå och för hela
stadskärnan. Det begränsade utrymmet innebär att det hela t iden måste strävas efter
lösningar för samnyttjande och yteffektiva lösningar.

Gatunät
Den föreslagna strukturen syftar till att skapa en tydlig rutnätsstruktur som ger
möjlighet att öka andelen resor till fots, med cykel och kollektivtrafik. Gatustrukturen
har en hög korsningstäthet som binder samman området med omkringliggande stråk.
Trafiksäkerheten är i fokus och gör det lätt för fotgängare och cykl ister att röra sig i
området.

Järnvägsgatan är huvudgatan väster om korsningen med Gata 1 och öster om
korsningen med Esplanaden. Däremellan utgör Järnvägspromenaden huvudgata.
Huvudgatorna Järnvägspromenaden, Lövströms allé och Ursviksvägen får en ny
korsningspunkt med cirkulationsplats. Utformningen ska även skapa trivsamma miljöer
för gång- och cykeltrafikanter samt för vistelseytor längs Järnvägspromenaden som blir
ett grönt gång- och cykelstråk. Körbanan ska l igga på södra sidan av Järnvägsgatan då
den fungerar på en enkelriktad lokalgatan medan den norra sidan av gatan planeras för
cykeltrafik, angöring samt till grönytor. De andra nya gatorna blir lokala gator.
Löfströmsvägen blir en del av det huvudgång- och cykeltrafiknätet som når Annedal via
befintlig bro. Denna bro blir även framkomlig för räddningstjänst och angöring til l
båtklubben kommer tillåtas.

Den övergr ipande gatustrukturen har studerats på korsningsnivå för att säkerställa
tillräcklig bredd för respekt ive funktion. Vissa gator kan komma att utformas som
enkelr iktade gator, gångfartsområden och gågator. Utformningen på den detaljerade
nivån kommer att ske i systemhandlingsskedet efter antagen detaljplan.

Figur 35. Tänkt gatunät inom planomr ådet och i Sundbyber gs centrum. Planomr ådet ryms
inom r öd cir kel.



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
John Reinbrand

2022-06-10 46 (79)
DNR KS-0245/2018

Figur 36. Sammanställning av både befintliga och planer ade gång-, cykel och
kollektivtr afikstråk. Planomr ådet r yms inom röd cir kel.

Gångtrafik
I och med att järnvägen grävs ner knyts gångstråken samman på flera platser längs
Järnvägspromenaden. Den finmaskiga rutnätsstrukturen skapar bättre förutsättningar
för gångtrafiken. Huvudgatorna Järnvägspromenaden, del av Järnvägsgatan och
Ursviksvägen blir också huvudstråk för gångtrafik. Den nya gatan mellan kvarteren A
och B och mellan kvarteren F och G kopplar ihop Järnvägspromenaden med
Löfströmsvägen och vidare mot Annedal och längs strandpromenaden. De lokala
gångstråken inom planområdet avses bl i tvärgatan i förlängning av Björkhagsvägen
samt förlängningen av strandpromenaden och Järnvägspromenaden i väster. Inom
planområdet, utöver Löfströmsvägen, finns det två möjliga stråk som når
strandpromenaden. På grund av höjdskillnaderna föreslås dessa utformas med
trapplösningar; det ena mellan kvarteren F och G och det andra mellan kvarter E2 och F.
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Figur 37. Kar ta över planer ade gångstråk inom planområdet.

Cykeltrafik
Längs Järnvägspromenaden samt längs Järnvägsgatan mellan Duvmossen och gatan
mellan kvarter A och B planeras ett huvudcykelstråk anläggas som kopplar samman
planområdet med Rissne och Sundbybergs centrum. Löfströmsvägen och Anndalsbron
säkerställer kopplingen till Annedal. Järnvägsgatan och strandpromenaden avses bli
lokala cykelvägar.

Figur 38. Kar ta över planerade cykelstr åk inom planområdet.
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Kollektivtrafik
Lokalbussar kommer att trafikera Järnvägspromenaden. Inom planområdet planeras en
busshållplats anläggas centralt för att säkerställa god tillgänglighet för så många som
möjligt. Den nya hållplatsen kommer att ersätta befintliga hållplatser på Järnvägsgatan.

För att busstrafiken ska kunna bli ett attraktivt färdmedel i området måste bilandelen på
Järnvägsgatan minska då bussen annars riskerar att fastna i köer. Genom att arbeta med
beteendepåverkande åtgärder såsom informationsinsatser och kampanjer samt genom
att skapa begränsningar i gatunätet för biltrafiken, i synnerhet för genomfartstrafik, kan
en god framkomlighet för busstrafiken uppnås. Detta är särskilt viktigt i detta område
där delar av bebyggelsen ligger på 800 meters avstånd från kapacitetsstark
kollektivtrafik.

Figur 39. Kar ta över framtida kollektivtr afikstråk efter ett genomförande av pr ojektet
Sundbybergs nya stadskär na. Planområdet ryms inom röd cir kel.

Parkering och angöring
Cykelparkeringsplatser kommer anläggas vid torg och viktiga målpunkter. Vid
busshållplatsen anläggs cykelparkering för att skapa goda förutsättningar för
kombinationsresor. Ytor ska även finnas för andra mobilitetsåtgärder såsom cykelpool
och mikromobil itet. Det är viktigt att ytorna är flexibla för att möjliggöra för ändrat
behov av mobilitetsåtgärder. Cykelparkering måste även skapas vid bostaden och
arbetsplatsen. I fortsatt detaljplanearbete är det viktigt att beakta att cykelparkering
anläggs i lätt illgängliga utrymmen inom fastigheterna både för boende och verksamma i
området. Cykelparkeringsplatserna ska vara mer t illgängliga än bilparkeringsplatser och
bilparkeringsplatserna ska i första hand tillgodose ytor för bilpool och RH -parkering.

Parkering för boende och verksamma inom planområdet ska ske inom kvartersmark och
föreslås lösas i samordnade garage i källarplan där det även läggs fokus på att erbjuda
mobil itetstjänster. Detta för att minska antal parkeringsplatser för egenägda bilar. Antal
parkeringsplatser bl ir därmed beroende på nivån av mobilitetstjänster som erbjuds.
Goda förutsättningar för hållbara mobilitetslösningar ska skapas och detta studeras
vidare i kommande skeden. För särskilda verksamheter som jobbar med målgruppen
som har RH-tillstånd, kan parkering ordnas på allmän plats om platsen finns.



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
John Reinbrand

2022-06-10 49 (79)
DNR KS-0245/2018

In- och utfart till parkering inom kvarteren norr om Järnvägspromenaden, förutom
kvarter A, bedöms kunna ske från norra sidan Järnvägsgatan eller från de nya
lokalgatorna (tvärgator). Gällande kvarter A anser staden att det stora trafikflödet och
korsningen ökar risken för kapacitetsbrist och därmed bör ingen in- och utfart anläggas.
Det samma gäller för västra sidan av kvarter B och detta regleras på plankartan. Likaså
för kvarteren söder om Järnvägspromenaden kan åtkomst t ill parkering ske norrifrån
samt vid tvärgatan mellan kvarter F och G. Samordnade garage mellan de olika
kvarteren är en tänkbar lösning där in- och utfart t ill parkeringsgaragen separeras.

Angöring till kvarteren norr om Järnvägspromenaden kan ske längs Järnvägsgatan på
norra sidan och i begränsad omfattning längs tvärgatan mellan kvarter B och C som
kommer att få funktion som gågata. Angöring är dock mindre lämpligt vid kvarter A där
Järnvägsgatan är huvudgata. På södra sidan av kvarteren längs Järnvägspromenaden
kan angöring och varumottagning ske längs gångfartsytan, det vill säga längs kvarter A,
B och C.

Angöring till kvarteren söder om Järnvägspromenaden kan ske längs detta stråk och
tvärgatan mellan kvarter F och G. För verksamheter med lokaler ut mot
Strandpromenaden bör behov av leveranser och varumottagning lösas från
Järnvägspromenaden genom kvarterens garage. Detta behöver utredas om det full t ut är
möjligt inom alla kvarter.

Längs strandpromenaden finns behov av framkomlighet för servicefordon. En väg för
fordon har dock begränsat utrymme och behöver anpassas till parkändamålet och
strandpromenadens gång- och cykeltrafik. Vändplan för fordon som trafikerar
strandpromenaden lokaliseras på yta mellan kvarter G och H.

Figur 40. Angör ingsmöjligheter i r espektive kvar ter inom planomr ådet. Röd linje betyder att
angör ing inte går att lösa på allmän plats. Gul linje vid kvar ter F betyder att angör ing är möjlig
om busshållplatsen flyttas til l ytan mellan kvar ter E1 och E2, medan det vid kvar ter C betyder
att angör ing längs Ursviksvägen är möjlig men inte önskvärd. Grön linje betyder att angör ing
funger ar på allmän plats.
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Målstyrd trafikplanering
Stadens ambition är att aktivt arbeta med beteendepåverkande åtgärder och att
samordna parkering och mobilitetstjänster. Det anses viktigt att skapa förutsättningar
för att gå, cykla och åka kollektivt. Bilen ska vara det minst t illgängliga färdsättet och ska
i första hand vara en delad tjänst samt samordnas i mobilitetshus. Med denna
inriktning, där projektet for tsätter att arbeta aktivt med att skapa de bästa
förutsättningarna för hållbart resande kan projektet öka den totala andelen hållbara
resor till fots, med cykel och kollektivtrafik i centrala Sundbyberg.

Naturmiljö
Planområdet ingår i arbetsområde för Mälarbanan vilket omfattar ytor som behövs för
att bygga den tillfälliga och utbyggda järnvägsanläggningen. Detta innebär att den
vegetation som idag finns inom området, inklusive allén i planområdets östra del,
kommer att behöva tas bort i samband med utbyggnaden av Mälarbanan.

Även planförslaget medför att viss växtlighet tas i anspråk, framför allt i den södra delen
av planområdet, och i anslutning till Bällstaån. Längs med Bällstaån föreslås en
strandpromenad att anläggas och i anslutning till detta planeras befint lig växtlighet att
ersättas med ny vegetation och planteringar.

Det bedöms finnas stor potential att förbättra strandens naturvärden och Bällstaåns
ekologiska kval itéer i strandzonen. Ett flertal rekommendationer för att förstärka
strandzonens värden har arbetats fram av WRS. Rekommendationer som ges är bland
annat att i anslutning till föreslagna gång- och vistelseytor bevara och utveckla
strandzonen så att en mer artrik och naturlig flora erhålles. Ensartad vassvegetation av
jättegröe och bladvass bör avlägsnas och ersättas med mer ursprunglig och önskvärd
växtlighet. Genom en noggrann höjdsättning där variationer i vattennivåer i Bällstaån
beaktas, kan också större ytor för svämplan erhållas. Detta kan bland annat uppnås
genom att gestalta stränderna utmed delar av området med mjuka släntlutningar som
möjliggör ett bredare svämplan med artrik vegetation. Den idag raka och ensartade
strandzonen bör brytas upp. Med de gestaltningsplaner som arbetats fram för å-rummet
vid stranden kommer inte hydromorfologiska kvalitéer försämras. Tvärtom kan ytor och
artinnehåll för svämplanen, utvidgas när det nya strandområdet skapas.

Grönytefaktor
Syftet med grönytefaktorn är att garantera att kvartersmark anläggs i enlighet med
Sundbybergs stads ambitioner och riktlinjer för kl imatanpassning, dagvattenhantering
och grönstruktur. Stadens ambition är att medvetet arbeta med ekosystemtjänster,
grönska, dagvatten och sociala värden. Den grönytefaktormodell som staden framtog
avses användas under detta detal jplanearbete och det ta ska studeras vidare i nästa
skede.

Mark- och vattenförhållanden
Geotekniska åtgärder
Åtgärder som rekommenderas nedan är hämtade från den geotekniska utredningen
(Golder, 2021).

Marknivån närmast tunneln planeras höjas och ansluta mot befintliga marknivåer i
Järnvägsgatan utefter hela sträckan. Uppfyllnad kommer att ske inom stora delar av
planområdet. Nivåerna i planområdets västra delar motsvarar t ill exempel 6 - 9 meter
uppfyllning över nuvarande mark.

I området norr om Järnvägspromenaden behöver övergångar mellan fastmarksområden
och lerområden hanteras med geoteknisk åtgärd för att undvika differenssättningar.
Geoteknisk åtgärd kan utgöras av utskiftning av mindre mäktigheter lera och
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återfyllning med packad ny fyllning. Där marken utgörs av lera grundläggs nya
byggnader och konstruktioner på pålar. Där uppfyllning sker på lermark kan geoteknisk
förstärkning komma att erfordras. Inom områden med fastmark bedöms planerade
byggnader kunna grundläggas på packad sprängbotten med plattor och sulor på
friktionsjord beroende på förhållandet till bergnivån. Nya gator och ledningar bedöms
huvudsakl igen kunna anläggas utan särskilda geotekniska åtgärder.

I området söder om järnvägen behöver nya byggnader och konstruktioner
pålgrundläggas för att inte påföra ytterligare last på marken. Geoteknisk förstärkning
kommer att behöva utföras inom hela området där planerad mark anläggs över nivå
cirka +1,5. Vid belastningsökning upp till cirka 2–3 meter kan geoteknisk förstärkning
utgöras av kalkcementpelare. Vid större belastningsökning erfordras förstärkning med
bankpålar eller påldäck.

Området utefter Bällstaån är mycket känsligt för belastningsökningar, exempelvis i form
av uppfyllnader. För ny exploatering behöver geotekniska förstärkningsåtgärder utföras
som förbättrar nuvarande stabilitetsförhållanden. Geotekniska förstärkningsåtgärder
kan utgöras av avschaktning av nuvarande mark i kombination med kalkcementpelare
eller lättfyllning. Utefter ån rekommenderas även att erosionsskydd utförs. De
föreslagna åtgärderna förbättrar stabilitetsförhållandena jämfört med idag och
möjliggör exploatering.

Risken för skred i samband med schakt- och grundläggningsarbeten i samband med kc-
pelarinstallation, pålning, lokala schakter och tunga maskiner är påtaglig och kommer
att utredas vidare i samband med detaljprojekteringen. En plan för belastning med
tunga maskiner samt lämpliga påltyper och installationsmetoder kommer tas fram.

I PM Bebyggelse intill tunneln (Sundbyberg stad 2022-05-20) redovisas exempel på hur
grundläggning av ny bebyggelse kan utföras, samt vilka samordningsfrågor som finns
vid genomförandet.

I plankartan regleras grundläggningskravet med bestämmelse.

Hydrologiska åtgärder
Inför arbeten i eller i direkt anslutning till Bällstaån ska behov av erforderliga tillstånd
utredas, exempelvis tillstånd för vattenverksamhet (enl igt 11 kap miljöbalken). Allt
arbete i vattenområde, t ill exempel anläggande av bryggor, grävning i vattenområde med
mera är exempel på aktiviteter som utgör vattenverksamhet.

Vid eventuella arbeten, t ill exempel grundläggning, under grundvattennivån kan spont
behövas. Fortsatta mätningar av grundvattennivåer kommer att ske, både av
Trafikverket och Sundbybergs stad. Detta för att kunna bedöma naturliga variationer
hos grundvattennivån.

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

Den fördjupade dagvattenutredningen har med denna bakgrund utrett ett större område
än själva detaljplanernas yta (benämns utredningsområdet). Att utreda ett större
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område och inte bara detaljplan för detaljplan är fördelaktigt i flera avseenden. Det
underlättar kopplingen t ill åtgärdsprogrammet för den lokala recipienten och möjliggör
planering av dagvattenhanteringen utifrån ett större perspektiv inom området samt
underlättar en framtida separering av det kombinerade avloppsnätet. Genom detta
synsätt används ett recipientperspektiv och möjl igheten att förbättra statusen i
recipienten ökar.

En separering av det kombinerade nätet innebär en ökad årlig avledning av dagvatten
till den lokala recipienten Mälaren-Ulvsundasjön, medan belastningen av dagvatten till
reningsverk, och därigenom till recipient Strömmen, minskar. För att hantera den ökade
mängden dagvatten och dess föroreningar som en separering av det kombinerade
ledningsnätet innebär, föreslås ett flertal åtgärder för dagvattenhantering. Nedan
fokuseras på de åtgärder som planeras inom aktuellt planområde.

För att hantera den ökade mängden dagvatten som leds till Mälaren-Ulvsundasjön efter
föreslagen exploater ing och separer ing, föreslås LOD-lösningar som träd i skelettjord på
allmän plats som lokalgator och strandpromenaden. Den del av den allmänna
gatumarken som inte bedöms kunna renas är Järnvägsgatan då det saknas utrymme för
växtbäddar och underjordiska anläggningar. Rening av dagvatten föreslås även i ett
filtermagasin (end-of-pipe-rening) som utformas för att rena dagvatten från ett större
område än bara planområdet. Även delar av planområdet för detal jplan Järnväg samt
befintliga ytor norr om Järnvägspromenaden leds till filtermagasinet. Filtermagasinet är
en förutsättning för övr iga detaljplaner och för separer ing inom Sundbyberg enligt den
fördjupade dagvattenutredningen. I figur nedan redovisas föreslagna dagvattenåtgärder
inom planområdet.

Figur 41. Över sikt av planer ade dagvattenanläggningar inom planområdet.

För kvartersmark ska dagvatten omhändertas enligt stadens riktlinjer för
dagvattenhantering med åtgärdsnivån 20 mm. Typlösningar för dagvattenhantering på
kvartersmark kan bestå av exempelvis gröna tak eller växtbäddar. Dagvattenhantering
på kvartersmark kommer att studeras vidare i den fortsatta planprocessen.
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Vattenanvändning
Den del av Bällstaåns vattenområde som ingår i detaljplanen ges planbestämmelsen
”W1 ” d är br yggo r t il l åt s.

Strandskydd
I och med den nya detaljplanen upphävs strandskyddet med hänvisning till 7 kap 18c-
d§§ punkt 1 miljöbalken, då området som avses; redan tagits i anspråk på sådant sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Motiveringen är att
området som berörs av återinfört strandskydd enligt gällande lagstiftning består av
hävdad och ianspråktagen tomtmark för industriändamål som inte är tillgängligt för
allmänheten.

I och med den nya strandpromenaden längs med Bällstaån bedöms allmänhetens
tillgänglighet t ill strandzonen öka, vilket är ett av syftena med strandskyddet. Det
bedöms också finnas goda möjligheter att inom ramen för detaljplanen förbättra både
vattenkval itet och strandzonens ekologiska värden, vilket också är ett av syftena med
strandskyddet.

Figur 42. Skr affer at omr åde visar utbredning av strandskyddets upphävande.

Störningar, föroreningar och risker

Buller
Planområdet är utsatt för trafikbuller från väg- och spårtrafik samt markbuller
(verksamhetsbuller) från Bromma flygplats.

Riktvärden
För nybyggnation av bostäder gäller förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
(2015:216, med ändring SFS 2017:359). Förordningen innebär följande riktvärden:

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan anordnas i anslutning till bostad.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att 65 dBA ekvivalent ljudnivå
vid bostadsbyggnadens fasad inte bör överskridas. Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå
vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad
och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids nattetid vid fasad. Med bostadsrum avses rum för daglig
samvaro och rum för sömn, ej kök. Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå
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överskrids får den göra det högst fem gånger per t imme under perioden kl. 06-22 och då
med högst 10 dB.

Naturvårdsverkets riktvärden (Naturvårdsverket vägledning NV-01534-17) för bul ler på
skolgård är 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för de delar av
gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. För övr iga vistelseytor
inom skolgården är riktvärdena 55 dBA ekvivalent l judnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå.

Verksamhetsbuller bedöms utifrån de riktvärden som ges i Boverkets allmänna råd (BFS
2020:2) samt vägledning (Boverket rapport 2020:8) om omgivningsbuller utomhus från
industriell verksamhet och annan verksamhet med liknande karaktär.

Ljudnivåer vid fasad
En bullerutredning har tagits fram (Structor 2022-05-13) för att bedöma
bullersituationen. Enbart beräknade bullernivåer för prognosår 2040 redovisas eftersom
nya gator och placering av järnväg i tunnel ändrar bullerförutsättningarna. De
trafiksiffror som används i utredningen för vägtrafik år 2040 är baserade på ett
kapacitetstak för gator och är högst sannolikt överskattade.

Enligt beräkningarna är det byggnader som vetter mot Järnvägsgatan som främst
påverkas av trafikbuller, men det finns generellt goda förutsättningar att klara
ljuddämpade sidor från denna bullerkälla, se nedan. I några hörnlägen på kvarter A och
B, där bullernivåerna är höga och inte genomgående lägenheter kan skapas, kan
tekniska åtgärder behövas för att skapa en tyst sida. Dessutom påverkas byggnaderna
söder om järnvägstunneln av markbuller från Bromma flygplats (taxande och uppställda
flygplan) på den ljuddämpade sidan sett från trafikbullret.

Figur 43. Figur en ovan visar dygnsekvivalent ljudnivå dBA för tr afikbuller vid fasad. Gr ön fär g
innebär att samtliga r iktvärden innehålls och fasad klassas som ljuddämpad sida. Gul innebär
att samtliga r iktvär den innehålls. Orange innebär att r iktvär den för lägenhet upp till 35
kvadratmeter innehålls, stör r e lägenheter behöver minst hälften av bostadsr ummen vetta mot
ljuddämpad sida. Röd och lila fär g innebär att för samtliga lägenheter behöver minst hälften av
bostadsr ummen vetta mot ljuddämpad sida.
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Figur 44. Figuren ovan visar maximal ljudnivå dBA för tr afikbuller vid fasad. Gr ön fär g innebär
att r iktvär den för ljuddämpad sida innehålls. Övr iga fär ger innebär att r iktvärden för
ljuddämpad sida över skr ids.

Markbullret uppgår t ill som högst 51 dBA kvällstid. Det innebär att många bostäder
ligger i det som Boverket kallar Zon B, högst 55 dBA kvällstid. Någon skillnad görs inte
på olika lägenhetsstorlekar. I Zon B kan bostäder accepteras om de är bulleranpassade.
Med det menas att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet har t illgång till en
ljuddämpad sida. I och med att de olika bullerslagen påverkar byggnaderna från olika
håll kommer det krävas stort arbete för att tillskapa ljuddämpade sidor. En ljuddämpad
sida ska vara ljuddämpad med hänsyn till alla bullerslag. Det innebär högst 45 dBA
ekvivalent markbuller, högst 55 dBA ekvivalent trafikbuller samt högst 70 dBA maximal
ljudnivå orsakad av trafik. I Figur 45 sammanställs vilka fasader som är ljuddämpade
(samtliga bullerslag), var lägenheter kan planeras utan ljuddämpad sida och var
lägenheterna behöver ha tillgång till ljuddämpad sida.

Kvarterens utformning och tekniska lösningar kommer att studeras vidare efter
detaljplanens samrådsskede för att uppnå en bra l judmiljö som klarar riktvärden för
buller.
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Figur 45. Figuren ovan är en sammanställning av behov av ljuddämpad sida när markbuller
och tr afikbuller kombiner as. Grön fär g innebär att r iktvärden för ljuddämpad sida innehålls.
Blå färg innebär att samtliga r iktvär den innehålls men fasaden klarar inte r iktvärde för
ljuddämpad sida. Gul färg innebär att r iktvär den för mar kbuller överskr ids. För lägenheter
behöver minst hälften av bostadsr ummen vetta mot ljuddämpad sida. Or ange innebär att
r iktvärden för lägenhet upp ti ll 35 kvadr atmeter innehålls, stör r e lägenheter behöver minst
hälften av bostadsrummen vetta mot ljuddämpad sida. Röd färg innebär att för samtliga
lägenheter behöver minst hälften av bostadsrummen vetta mot ljuddämpad sida.

Ljudnivåer vid uteplats och förskolegård
Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden ska tillgång finnas till en uteplats
(enskild eller gemensam) där riktvärdena för dygnsekvivalent och maximal ljudnivå
dag/ kväll klaras. Det finns goda förutsättningar att skapa gemensamma uteplatser på
gårdarna i de flesta kvarteren som uppfyller kraven. I kvarter D kan en gemensam
uteplats anordnas på den upphöjda delen och i kvarter H på taket.

Så gott som hela gårdarna inom kvarter F och G uppfyl ler riktvärden för förskolegårdar.

Påverkan befintlig bebyggelse
Befintliga byggnader i närheten av planområdet får en förbättrad bullersituation än i
nuläget i och med att bullret från järnvägen försvinner. Det gäller även vid Annedal
söder om Bällstaån. I kvarter Enen och delar av kvarter Granen, norr om kvarter B, C1
och C2, minskar även vägtrafikbullret väsentligt, eftersom vägtrafiken leds om till södra
sidan av dessa kvarter.

Stomljud och vibrationer
En stomljudsutredning har tagits fram (Structor 2022-05-13) som konstaterar att den
nya järnvägstunneln kommer medföra vibrationer och stomljud på närl iggande
bebyggelse. Det finns inga nationellt fastställda riktvärden för stomljud och vibrationer.
Nedan följer de som Trafikverket och Trafikförvaltningen vid Region Stockholm
tillämpar.

För bostadsrum tillämpar Trafikverket riktvärdet LmaxF 32 dBA (får överskridas högst
5 gånger/ natt) som högsta nivå vid passage. Samma riktvärde används sedan hösten
2021 även av Trafikförvaltningen vid Region Stockholm. För vibrationer i bostäder och
vårdlokaler anger Trafikverket att vibrationer får uppgå till som mest 0,4 mm/ s RMS
vägd vibrationsnivå. Värdet får överskridas högst 5 gånger/ natt.
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För att klara riktvärdena för stomljud krävs stomljudsminskande åtgärder på spåret,
exempelvis ballastmattor med insatsdämpning om 20–22 dBA. Beroende på vilken
tågtyp som ska anses dimensionerande för åtgärder kan även byggnaderna behöva
vibrationsisoleras. För att säkerställa nödvändiga åtgärder på järnvägsanläggningen
pågår diskussion mellan Sundbybergs stad och Trafikverket.

Vibrationer vid byggnader med pålgrundläggning minskas med snedpålning. Vid kvarter
F, G och H behöver en noggrann utredning göras innan val av stomme och andra
vibrationsminskande åtgärder. Byggnader med trästomme är mer känsl iga för
vibrationer än byggnader med tung stomme och vidare utredning behöver göras för att
specificera nödvändiga åtgärder. Det kan handla om vibrationsisolering av byggnaderna
så som att byggnaderna står på stålfjädrar.

Strålning och magnetism
Den trafikökning som utbyggnaden av Mälarbanan medger innebär att styrkan på
magnetfälten utmed sträckan ökar jämfört med idag. Det finns ingen risk för
ö versk rid and e a v ref erens v ärd et fö r aku t ex po ner in g o m 300 µ T (micro tesla), men
årsmedelvärdet intill järnvägen kommer att öka.

Trafikverket kommer att genomföra flera olika typer av åtgärder för att reducera styrkan
på fälten. I och med dessa åtgärder kommer styrkan på de magnetiska fält som alstras
att minska jämfört med idag.

I och med att avståndet mellan tunnelmynning och närmaste bebyggelse är minst
20 meter samt att ingen byggnad anläggs inom säkerhetsavståndet 8,5 meter från tunnel
bed ö ms års medel vä rd et o m 0,4 µ T int e övers kr id as ino m pl ano mråd et .

Farligt gods och risker från verksamheter
För detaljplaneområdet förväntas individr isken i anslutning till den utbyggda
Mälarbanan generellt sett bli mycket låg, eftersom Mälarbanan går i tunnel. Utifrån
beräknade kvantitativa risknivåer bedöms inga särskilda skyddsåtgärder mot olyckor
med farligt gods erfordras för t illkommande bebyggelse intill tunnelns tak och väggar.
Det innebär bland annat att det inte ställs krav på särskilda material i ytterväggar, på
särskilda ventilationsåtgärder eller hur byggnaderna disponeras. Tillkommande
bebyggelse i form av undermarksanläggningar (källare, garage, eller dylikt) i anslutning
till tunnel ska placeras utanför Trafikverkets skyddszon som sträcker sig 8,5 meter från
yttre spårmitt. Bedömningarna förutsätter att tunneln dimensioneras för att motstå
påfrestningar från olyckor med farligt gods-klasser 2–9 i enl ighet med vad som angivits i
Trafikverkets utredning om risk och säkerhet för Mälarbanans delsträcka Huvudsta-
Duvbo (2020). När det gäller klass 1 ska en explosionslast motsvarande 500 kg kunna
omhändertas, antingen genom dimensionering av tunnelns utformning eller genom
förstärkningsåtgärder i t illkommande bebyggelses konstruktion.

Vid tunnelmynningen är individrisken något högre. Samtliga bebyggelsekvarter inom
planområdet ligger bakom tunnelmynningen, vilket ger ett skydd mot olyckor som
inträffar inuti i tunneln. Ett skyddsavstånd på 20 meter från tunnelmynningen bedöms
vara tillräckligt för byggnader som är lokaliserade ovanför, snett bakom,
tunnelmynningen. Alla nya byggnader inom 50 meter från mynningen ska dessutom
utföras med:

Friskluftsintag riktade bort från järnvägen.
Minst en utgång, från varje byggnad, som mynnar bort från järnvägen.

I figur nedan visas behov av skyddsåtgärder för detaljplan Västra delen, vilket är
koncentrerat till området i anslutning till tunnelmynningen.
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Figur 46. I llustration av området intill tunnelmynningen med kr av på skyddsavstånd och
särskilda skyddsåtgärder . Kvar ter H ligger bor tom r ekommenderat skyddsavstånd på 20 meter
från tunnelmynningen, men inom det område på 50 meter fr ån mynningen där vissa
skyddsåtgärder kr ävs.

Efter vidtagna skyddsåtgärder är individrisken acceptabel vid tunnelmynning, både vid
inomhus- och utomhusvistelse. Samhällsrisken ligger, efter vidtagna åtgärder, inom
ALARP-området i anslutning till mynning, medan samhällsrisken längs med tunneln är
acceptabel. För att ytterligare minska samhällsrisken skulle det krävas åtgärder som
begränsar utomhusvistelse i anslutning till tunnelmynningen. Detta bedöms vara
svårgenomförbart, svårt att följa upp och innebära stora inskränkningar i människors
rörelsefrihet. Sett t ill ALARP-principen är det inte rimligt att införa längre
skyddsavstånd eller vidta ytterligare skyddsåtgärder. Samhällsrisken bedöms vara
acceptabel med föreslagna åtgärder.

Beräkningarna har genomförts med en mycket hög förväntad befolkningstäthet och
baserats på en trafikering med farligt gods som motsvarar ett nationellt snitt, medan den
faktiska andelen är avsevärt mycket lägre. I den underlagsrapport som tagits fram till
järnvägsplanen och där faktisk trafikering har använts bedöms samhällsrisken även vara
acceptabel i anslutning till tråg och mynningar.

Sammantaget bedöms planförslaget med föreslagen markanvändning, struktur,
befolkningstäthet och de åtgärder som föreslås i riskutredningen vara möjligt utifrån ett
riskperspektiv. Vad gäller de farliga verksamheter som i dagsläget ligger inom
planområdet kommer de att omlokaliseras till följd av detaljplanens genomförande,
vilket innebär att denna riskkälla försvinner.

Översvämning och skyfall
Som nämnts tidigare har skyfallsberäkningar utförts (Tyréns, 2022). En utbyggnad
enligt planförslaget (och övriga programområdet för Sundbybergs nya stadskärna) visar
att den nya höjdsättningen mellan fastigheterna Lönnen 13 och Ekdungen 1 medför att
vattendjupet minskar längs södra sidan av järnvägen och vid fastighet Lönnen 13. Detta
orsakar däremot att vattensamlingar ökar i Duvmossen och längs med Järnvägsgatan (i
områden utanför planområdet). Vattendjupet på Järnvägsgatan blir som max 0,8 m.
Ökningen av vattendjup orsakar dock ingen ökad översvämningsr isk på befintlig
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bebyggelse. För planområdet ökar översvämningsrisken också längs Löfströmsvägen.
För andra områden (längs med befintlig järnväg, Marabouparken och lågpunkter söder
om järnvägen) minskar översvämningsr isken. Minskningen av vattendjup på järnvägen
beror på överdäckningen.

Figur 47. Skillnad i vattendjup för e och efter exploater ing i områdets västra del. Gröna
marker ingar innebär att översvämningen minskat utifr ån planerad exploater ing och röda
marker ingar innebär att översvämningen ökat ut ifr ån planerad exploater ing.

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

Det finns även andra åtgärdsförslag som skulle minska risken för höga vattennivåer och
översvämningar vid skyfall, till exempel att ändra avr inningsvägar så mer vatten rinner
mot Marabouparken där översvämningsrisken beräknas minska. Bland annat föreslås
åtgärder inom detaljplan Järnväg som syftar t ill detta.

När det gäller vattenstånd i Bällstaån så planeras två av de nya byggnaderna inom
planområdet intill områden som översvämmas av Bällstaån vid 100-års flöde och
beräknat högsta flöde. Angöring till de planerade byggnaderna inom fastigheten Ängen 1
bör därför möjliggöras från Järnvägspromenaden. Ingen källare eller ventilationssystem
får placeras lägre än +2,7 meter på de planerade byggnaderna vid Bällstaån. Denna
rekommendation går i linje med Länsstyrelsens rekommendationer för bebyggelse vid
Mälaren, där det rekommenderas att ny sammanhållen bebyggelse samt
samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras ovan nivån +2,7 meter i RH2000
(Länsstyrelsen 2015).



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
John Reinbrand

2022-06-10 60 (79)
DNR KS-0245/2018

I plankartan regleras bebyggelsen längs Bällstaån med en bestämmelse som säkerställer
att den utförs på sådant sätt att den klaras översvämningar upp till +2,7 meter över
nollplanet. Syftet är att undvika att skador på bebyggelsen inträffar.

Figur 48. Över svämningsutbr edning i Bällstaån vid ett 100-år sflöde samt beräknat högsta flöde
med framtida exploater ing.

Erosion, ras och skred
Se avsnitt under Geotekniska åtgärder.

Luftföroreningar
För att undersöka hur luftkvaliteten blir inom planområdet och hur planförslaget
påverkar luftkvaliteten har SLB-analys genomfört spridningsberäkningar för PM10 och
NO2, för år 2040. Beräkningarna har inte tagit hänsyn till stadens målstyrda arbete,
mobil itetsåtgärder eller annat som gör att trafikmängderna kan minska.
Spridningsberäkningarna utgör därför ett värsta fall och nivåerna kommer sannolikt att
vara lägre i framtiden.

Den förändring som sker av bebyggelsen i utbyggnadsalternativet kombinerad med
prognosticerade ändr ingar av trafikmängd och sammansättning medför att människor
som vistas i planområdet får en ökad exponering av luftföroreningar i vissa nybyggda
gaturum i jämförelse med nuläget. Fasader utmed västra delen av Järnvägsgatan samt
husfasaderna längs Järnvägspromenaden är extra utsatta.
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Spridningsberäkningarna visar att miljökvalitetsnormen för partiklar klaras i hela
planområdet med utbyggnad enligt planförslag (se Figur 49). Beräknade
dygnsmedelvärden av PM10 uppgår för hela planområdet till 20–39 µg/ m³ , v il k et
inne bär a t t m il jök val it et sno rmen 50 µg/ m³ kl aras med god marginal. I jämförelse med
nuläget (år 2020) så ökar dygnsmedelvärdet av partiklar, PM10, med utbyggnaden från
20–25 µ g/ m³ t il l 35–40 µ g / m³ l ängs väst ra d el en av J ärnvägs gat an o c h
Järnvägspromenaden där ny bebyggelse med flera huskroppar planeras. Denna ökning
beror på att trafiken ökar samt att utvädringen av luftföroreningar försämras med den
nya bebyggelsen.

Figur 49. B er äk nad dygnsme delhalt av par tik lar , PM 10 (µ g/ m³ ), 36:e h ögsta dygn svär det i
utbyggnadsalter nativet år 2040. Halterna gäller 2 meter ovan gatunivån för ett normalt
meteor ologiskt år . Ny bebyggelse visas som ljusgr å polygoner .

Även miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2, klaras i hela planområdet (se Figur
50). Beräknade dygnsmedelvärden av NO2 uppgår till 15–39 µg/ m³ , v il k et innebär att
mil jö kval it et sno r men 60 µ g / m³ kl ara s m ed go d ma rgi n al .

I jämförelse med nuläget (år 2020) så ökar dygnsmedelvärdet av kvävedioxid, NO2, med
utbyggnaden från 20–25 µg / m³ t il l 36–39 µ g/ m³ l än gs väs t ra d elen a v Järn vägsga t an
och Järnvägspromanaden. Denna ökning beror på att trafiken ökar samt att utvädringen
av luftföroreningar försämras. I jämförelse med nuläget (år 2020) minskar dock NO2-
halterna på delar av Järnvägsgatan (norr om Järnvägspromenaden) från 30–50 µ g/ m³
t il l o mkr ing 1 5 µg/ m³ . Det beror på att trafiken minskar mycket kraftigt till endast 200
fordon/ dygn. NO2-halterna minskar även i andra delar av planområdet då
fordonsparken väntas bl i renare i och med hårdare avgaskrav och fler elektrifierade
fordon.
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Figur 50. Ber äknad dygnsme delhalt av k väv ediox id , N O 2 (µg/ m³ ), 8 :e högsta dygn svär det i
utbyggnadsalter nativet år 2040. Halterna gäller 2 meter ovan gatunivån för ett nor malt
meteor ologiskt år . Ny planer ade bebyggelse visas som ljusgr å polygoner .

Miljökvalitetsmålet för kvävedioxid, NO2, klaras i hela planområdet. De beräknade
halterna för PM10 vid utbyggnad är högre än miljökvalitetsmålet för partiklar, PM10, i
flera av de gaturum som kantas av den nya bebyggelsen.

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

Järnvägsgatan som ligger i nära anslutning till planområdet är trafikerad av lastbilar,
bussar och personbilstrafik som påverkar luftkvaliteten negativt. Luftföroreningskartor
från SLB-analys från 2015 indikerar att det förekommer väldigt höga halter av
kvävedioxid och PM10 på dessa gator.

Föroreningar i mark och grundvatten
Inom planområdet planeras bostäder vilket innebär att marken ska vara i sådant skick
att den uppfyller kraven för KM – känslig markanvändning. Detta innebär en så låg
exponeringsrisk att alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas inom
området under en hel livstid utan risk för skada på hälsan. Även risker för områdets
markekosystem och grundvatten minimeras med markklassningsnivån KM.

Detaljplanen innebär att ny bebyggelse, bland annat bostäder, anläggs inom ett område
där det i delar påträffats markföroreningar. Föroreningshalter som överskr ider generella
riktvärden för MKM (mindre känsl ig markanvändning) förekommer i delområden där
nya bostadskvarter planeras. Några omfattande föroreningsförekomster som bedöms ha
påverkan på detaljplanens genomförbarhet har dock inte påvisats i de provtagningar
som utförts i området. Till dags dato påträffade föroreningar anses därmed inte utgöra
något hinder för planerad markanvändning (WSP, 2022).
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Markens beskaffenhet och lämplighet för den planerade markanvändningen kommer
säkerställas, dels genom att området omvandlas till bostadsändamål vilket innebär att
stora delar av fyllningen kommer att schaktas ur ned till berg eller naturligt lagrad jord.
Markens lämplighet kommer också säkerställas genom kompletterande provtagning
inför och under utförandeskedet där det är motiverat. Detta kan t ill exempel behövas
inom delområden där det är aktuellt med pålgrundläggning. I dessa delområden sker
schakt ned till grundläggningsnivån vilket innebär att viss jord kan kvarlämnas. Att så
kan ske kommer att säkerställas under utförandeskedet.

Efter att åtgärder vidtagits bedöms det inte finnas någon risk för människor att vistas
och bo i området eller för miljön. Detta förutsatt att förorenade massor omhändertas
korrekt och transporteras ti ll godkänd mottagningsstation.

I det fortsatta planarbetet, och framför allt inför och under genomförandeskedet,
kommer kompletterande provtagning att ske av både jord och grundvatten. Detta för att
bland annat säkerställa att förorening inte kvarlämnas inom områden som inte berörs av
tekniska schakter. Detta med syfte att marken ska uppfylla kraven för den planerade
markanvändningen. Det fortsatta arbetet syftar också till att erhålla mer detaljerat
underlag för planering avseende masshantering och mottagningsanläggning för jorden.
Under genomförandet kommer även föroreningshalter att behöva kontrolleras vid
eventuell länsvattenhanter ing.

Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning eller för bostäder förrän
markföroreningar avlägsnats vilket regleras på plankartan.

Radon
Som nämnts tidigare är området beläget inom lågriskområde för markradon.
Radonmätningar i befintliga, närbelägna, bostadshus visar att markradon inte
förekommer i sådan omfattning att riktvärdena for radon inomhus överskrids.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
VA-systemet kommer till stora delar att läggas om samt nyanläggas. Det kombinerade
spillvattennätet ersätts då med ett separerat nät. Delar av nya ledningar kommer att
behöva ligga ovan järnvägstunneln. Projekterat vattenledningsnät följer i stort set t
spillvattennätet. På vissa sträckor hamnar vattenledningarna under större
konstruktioner. I sådana passager ska vattenledningarna installeras i skyddsrör för att
underlätta t illgänglighet och reparation.

I och med planens genomförande kommer hela VA-nätet separeras och framtida
ytvattenrecipient blir Mälaren-Ulvsundasjön.

Dagvatten
Detaljplanen medför ombyggnation av befintliga dagvattenledningar. Där dagvatten
kombineras med spillvatten (kombisystem) ska ledningar separeras i olika
ledningssystem. Dagvatten hanteras enligt stadens dagvattenpolicy.
Gällande dagvattenhantering inom planområdet se avsnitt Dagvattenhantering under
Mark- och vattenförhållanden.

Teknikhus tillhörande järnvägsanläggning
Inom Trafikverkets projekt att förlägga Mälarbanan i tunnel under de centrala delarna
av Sundbyberg behöver en pumpstation för dräneringsvatten från järnvägstunneln
byggas. Teknikhusets storlek och form är idag inte helt fastställd men Trafikverket har
definierat en yta i järnvägsplanen, som även omfattar eventuel la framtida
ombyggnationer. För eventuell framtida ombyggnad av teknikhuset ska åtkomst vara
möjlig från Järnvägspromenaden.
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Åtkomst för drift och underhåll av teknikhuset ska ske genom trapphus med entré från
Järnvägsgatan inom kvarter D.

Inom kvarter D säkerställs teknikhus tillhörande järnvägsanläggningen och ersätter del
av DP Järnväg där planerna överlappar.

Avfallshantering
Avfallshanteringen i planområdet ska utformas enligt regler och rekommendationer i
dokumenten Föreskr i fter om avfallshanter ing för Sundbybergs stad, God
avfallshanter ing vid ny- och ombyggnation - Sundbybergs stads r iktlinjer , Handbok
för fettavski ljare och Teknisk handbok. Ny bebyggelse ska i möjligaste mån vara
kopplad till ett sopsugssystem med tre fraktioner; matavfall, restavfall och tidningar.

Delar av nya ledningar kommer att behöva ligga ovan järnvägstunneln och i
skyddszonen.

Värme och kyla
Ny bebyggelse kommer att kunna anslutas till fjärrvärme och fjärrkyla som byggs ut
inom området. Delar av nya ledningar kommer att behöva ligga ovan järnvägstunneln
samt i dess skyddszon.

El och tele
Ny bebyggelse kommer att kunna anslutas till el som byggs om och ut inom området.
Delar av nya ledningar kommer att behöva ligga ovan järnvägstunneln samt i dess
skyddszon.

Bredband
Ny bebyggelse kommer att kunna anslutas till fiber som byggs ut inom området. Delar
av nya ledningar kommer att behöva ligga ovan järnvägstunneln samt i dess skyddszon.

Konsekvenser av planens genomförande

Miljökonsekvenser
Sammantaget bedöms planen inte innebära betydande miljöpåverkan. Detaljplanen
bedöms huvudsakligen innebära negativ påverkan på kulturmiljövärden samt på risker
för människors hälsa eller för miljön. Dock antas påverkan ej vara av betydande
omfattning.

Kulturmiljö
När det gäller kulturmiljövärden kan både positiv och negativ påverkan uppstå, dels för
områdets industrihistoria och för siktlinjer, dels för närliggande kulturmiljövärden som
mötet med befintlig bebyggelse norr om Järnvägsgatan och Marabouparken.

Påverkan bedöms dock inte som betydande och inom planarbetet har det skett ett
inledande arbete som syftat till att stärka områdets kulturmiljövärden. I det fortsatta
arbetet är det angeläget att studera förslaget ur kulturmiljösynpunkt – mötet mot
Marabouparken, kvarter E1:s utformning, innehåll och funktioner kopplat till konsthall i
Marabouparken, hur bebyggelsen möter å-rummet samt bebyggelsens möte mot
befintlig bebyggelse norr om Järnvägsgatan.

Stads- och landskapsbild
Detaljplan Västra delen som helhet avgränsas tydligt i norr och söder, medan områdets
västra och östra delar är mer öppna och genomsläppliga i sin struktur. De flesta
föreslagna kvarteren inom är fortsättningar av den form och skala som återfinns inom
befintlig stadsstruktur; centrala Sundbybergs slutna kvarter med längre sidor mot norr
och söder och kortare mot öst och väst. Från väster kommer planområdets bebyggelse
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vara väl synlig där högre gestalter utgör en port t ill centrala delarna av Sundbyberg.
Från öster och centrum kommer bebyggelsen bli en stadssiluett av högre accenter. Den
nya bebyggelsens skala i förhållande till rådande skala blir tydlig men gränssnittet
sinsemellan mjuknas tack vare volymernas nedtrappning mot befintlig bebyggelse i
norr, Bäl lstaån och Marabouparken.

MKN för vattenförekomster
Beräknad föroreningsbelastning och halt före och efter planerad exploatering visar att
belastningen minskar för samtliga ämnen utom PCB6 efter planens genomförande då
industriområden ersätts av flerfamiljshusområden som har en mindre förorenande
effekt på dagvattnet, samt flera föreslagna reningsanläggningar för dagvatten. Detta
trots att vissa delar inte kan ledas till någon reningsanläggning för dagvatten. Den årliga
belastningen av fosfor t ill Mälaren-Ulvsundasjön minskar från dagens 3,2 kg till 1,2 kg
efter planerad exploatering med föreslagna reningsåtgärder. Genomförandet av planen
med föreslagna dagvattenåtgärder innebär därmed att planen uppnår Mälaren-
Ulvsundasjöns förbättringsbehov och på sikt bidrar t ill att uppnå MKN.

När det gäller PCB6 utgör de främsta källorna till förekomsten av PCB:er i vatten av
förbränningsprocesser och kemikalieindustrier , men även äldre fasadbeklädnader,
hydraulolja och smörjmedel kan orsaka utsläpp av PCB:er i dagvattnet. Planförslaget
väntas inte innebära att någon av dessa utsläppskällor ökar inom detaljplanen för Västra
delen, och beräkningarna betraktas som mycket osäkra.

Genomförandet av detaljplanen (samt separering av det kombinerade avloppsnätet) har
goda förutsättningar att bidra till att Mälaren-Ulvsundasjön kan uppnå MKN på sikt.
Detta förutsätter att de åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen (eller
motsvarande) implementeras inom planområdet. Planområdet med föreslagen end-of-
pipe-anläggning är en förutsättning för att de andra detaljplanerna i Sundbybergs
stadskärna och separeringen skall kunna genomföras.

Separeringen av det kombinerade avloppsnätet inom detaljplanen innebär också en
förbättring för Bromma reningsverk, och därmed också för Strömmen. Planen bidrar
därmed också till att Strömmen på sikt kan uppnå MKN.

Hälsokonsekvenser
Arbetet med planförslaget har beaktat de nationella målen för folkhälsan. Sundbybergs
stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel i planarbetet .

Påverkan och r isker för människors hälsa kopplar främst t ill risk, buller, utsläpp till luft
samt föroreningar i mark och grundvatten. Den fördjupade riskutredningen har
konstaterat att riskerna är acceptabla med föreslagna skyddsåtgärder och planförslaget,
med föreslagen markanvändning och struktur, bedöms vara möjl igt utifrån ett
riskperspektiv.

För att, utifrån ett bullerperspektiv, skapa hälsosamma bostadsmiljöer kommer
kvarterens utformning och tekniska lösningar att studeras vidare för att skapa
ljuddämpade sidor. Den förändring som till följd av planförslaget kombinerad med
prognosticerade ändr ingar av trafikmängd och sammansättning medför att människor
som vistas i planområdet får en ökad exponering av luftföroreningar i vissa nybyggda
gaturum i jämförelse med nuläget. Inom planområdet klaras dock
miljökvalitetsnormerna.

I och med det målstyrda arbete som staden arbetar efter kan utsläpp till luft och
bullernivåer i framtiden förväntas minska inom Sundbybergs stadskärna. Föroreningar i
mark behöver avlägsnas så marken uppfyl ler kraven för bostäder.

Åtgärder behöver vidtas med avseende på översvämningar t ill följd av skyfall, främst
utanför planområdet. Inom planområdet bedöms det främst vara översvämningar från
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Bällstaån som behöver hanteras genom till exempel att se över angöring till den närmast
planerade byggnaden inom fastigheten Ängen 1 och att ingen källare eller
venti lationssystem bör planeras lägre än +2,7 meter över havet på byggnader som
planeras inom område som kan översvämmas av Bällstaån.

Solljus
En solstudie och en VSC-studie har genomförts. Solstudien visar hur
solljusförhållandena ser ut genom en dag vid vissa tidpunkter och årstid. VSC står för
Ver tical Sky Component och mäter den mängd synlig himmel från en punkt på fasaden.
Bebyggelseförslaget med högre hus på kortsidor av kvarteren och lägre hus på långsidor
visar sig vara fördelaktigt för VSC och siktlinjer.

Enligt VSC-studien, när det gäller påverkan av bebyggelseförslaget på omgivningen, blir
förutsättningarna över lag goda, förutom för husen mittemot kvarter D som blir
påverkade av föreslaget kvarter. Avseende förutsättningarna för själva förslaget blir de i
stort sett goda, framför allt för de övre våningarna och fasader som vetter mot allmän
plats. Fasader inom innergårdar riskerar dock ha mer kritiska förutsättningar, i
synnerhet för de första våningarna som vetter åt norr.

Enligt solstudien, när det gäller solljus på utemiljöer, är förhållandena goda på
Järnvägspromenaden och strandpromenaden. På Järnvägsgatan är de mindre goda.
Innergårdar i de norra kvarteren kommer skuggas under en större del av året och
dygnet. Innergårdar i de södra kvarteren har något bättre ljusförhållanden, i synnerhet
kvarter F tack vare öppningar i bebyggelsestrukturen.

Gällande solljus på fasader är det generellt goda förutsättningar tack vare lägre
bebyggelse på den södra sidan av kvarteren. De lägsta våningarna kan dock skuggas över
de flesta timmarna av dygnet under det mörka halvåret.

Solljusförhållanden avses studeras närmare under kommande skeden.
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Figur 51. Resultat fr ån VSC-studien (Belatchew, 2022).
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Figur 52. Solstudie vid vår dagjämning och midsommar (Belatchew, 2022).

Sociala- och trygghetsperspektiv
Planförslaget innebär övervägande positiva sociala konsekvenser. I och med
planförslaget förstärks kopplingen mellan planområdet och närliggande områden i både
öst-västlig och nord-sydlig riktning. En strandpromenad utvecklas längs med Bällstaån
med potential att bli ett attraktivt och rekreativt stråk. Planförslaget skapar vidare
förutsättningar för nya mötesplatser och ett ökat serviceutbud vilket kan bidra till liv och
rörelse i området. Detta är fördelaktigt utifrån ett trygghetsperspektiv.
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Samtidigt finns det utmaningar som bör studeras vidare och hanteras i det fortsatta
detaljplanearbetet. Den höga exploater ingen skapar sociala behov i form av bland annat
förskola och grönyta. Placeringen av förskolor samt behovet av och tillgången till
grönytor inom planområdet bör utredas vidare. En annan utmaning som behöver
hanteras i det fortsatta arbetet är kopplingen från planområdet i nordväst mot
Duvmossen och Duvbo. Det är viktigt att åstadkomma en trygg och tydlig koppling för
att säkerställa att områdena knyts samman. Vidare bör de topografiska barriärer som
präglar kopplingarna beaktas i kommande skeden då detta riskerar att medföra
rörelsebegränsningar utifrån ett t illgänglighetsperspektiv.

En social konsekvensanalys med barnperspektiv (WSP, 2022) har tagits fram i arbetet
med detaljplanen.

Barnets rättigheter
Den 1 januari 2020 trädde en ny svensk lag i kraft, Barnrättslagen (SFS 2018:1197). Till
grund för lagen ligger FN:s konvention om barnets rätt igheter, även kal lad
Barnkonventionen. I samband med planarbetet prövas planens innehåll i relation till
barnets rätt igheter. På detta sätt synliggörs projektets påverkan på barn och unga.

För detaljplaneområdet har en social konsekvensanalys med barnperspektiv genomförts.
Nedan följer en summering av vad denna analys påvisat.

Ur ett barnperspektiv är tillgång till lekplatser nära hemmet viktigt. Idag finns det låg
tillgång till lekplatser intill planområdet och Sundbybergs stads riktlinjer för lekplatser
uppfylls inte. I och med detaljplan Järnväg skapas ett parkstråk på Järnvägspromenaden
med planerad lekyta längst västerut, mellan kvarter A och G. Denna planeras bli en
närlekplats och säkerställer därmed att det finns lekmöjlighet på gångavstånd för
boende inom planområdet. En närlekplats ska enligt stadens riktlinjer utgöra ett
komplement till större lekplatser, därför bör möjligheten att skapa en stadsdelspark
intill planområdet utredas vidare. I nuläget pågår planeringen av en aktivitetspark söder
om Marabouparken. Parken kan komma att bli ett viktigt tillskott som säkerställer
lekmöjlighet för boende inom planområdet. Duvmossen som en lämplig yta att utveckla
till stadsdelslekpark pekas ut i den sociala konsekvensanalysen som skulle kunna bli en
viktig resurs för barn inom planområdet.

I planförslaget ingår tillskapande av förskolor som i nuläget avses placeras i kvarter F
och i kvarter G med förskolegård inom kvarteret. I och med den höga exploateringen
finns det utmaningar att inom planområdet skapa förskolegårdar av tillräckl igt god
kval itet och stor lek för att möta barnens behov av lek och utevistelse, framför allt
avseende konkurrens om ytor på innergårdar, solljus, ljudmiljö och lämplig fr iyta.
Bebyggelsens utformning och förskolegårdarnas gestaltning behöver studeras närmare i
kommande skeden för att uppnå bra kvalitet.

Behovet av förskoleplatser som den tillkommande bebyggelsen medför kommer inte
tillgodoses med aktuellt planförslag. Möjliga placeringar av fler förskolor utanför
planområdet behöver utredas, vilket ska göras utanför detta detaljplanearbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Kommunen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, prop. 2008/ 09:28, som syftar ti ll att undanröja hinder för
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rätt igheter. Målsättningen är att al la
personer ska vara delaktiga på lika villkor oavsett funktionshinder.

Bebyggelsen ska klara tillgängligheten i enlighet med Boverkets byggreglers (BBR:s)
krav på utom- och inomhusmiljö.

Den utveckling som planeras i och med detaljplan Västra delen samt närl iggande planer
medför att många befintliga barriärer försvinner. Nya kopplingar i både nord-sydlig och
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öst-västlig riktning tillkommer vilket gör att förslaget bedöms medföra övervägande
positiva konsekvenser.

Entréer t ill bostäder och lokaler planeras anläggas i anslutning till möjliga
angöringsplatser utmed kvarteren. Garagens tänkta placering möjliggör t illgänglig
angöring och säkrar parkeringsplatser för rörelsehindrade för de boende. Placering och
utformning av entréerna och parker ingsplatser för rörelsehindrade kommer utredas mer
ingående i nästa skeden.

De stora nivåskillnaderna mellan Järnvägspromenaden och strandpromenaden medför
dock utmaningar utifrån ett t illgänglighetsperspektiv. De personer som har begränsade
rörelsemöjligheter kommer inte kunna nyttja alla tillkommande kopplingar.
Löfströmsvägen kommer att vara den enda tillgänglighetsanpassade kopplingen i nord-
sydlig riktning. För framtida boende i de västra kvarteren inom planområdet blir
avståndet t ill Löfströmsvägen långt. Tillgång till strandpromenaden för personer med
rörelsenedsättningar och Löfströmsvägens utformning kommer behöva belysas i den
fortsatta processen.
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Detaljplanens genomförande

Inledning
Detta avsnitt omfattar de aktiviteter som behövs för att genomföra planen. Avsnittet
redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som
krävs för att på ett samordnat och ändamålsenligt sätt genomföra detaljplanen. Det
framgår när, hur och på vilket sätt planen ska genomföras. Det klarläggs även vem som
är ansvarig för olika delar av genomförandet och vilka ekonomiska förutsättningar som
finns. Denna del av planhandlingen har ingen självständig rättsverkan utan ska endast
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter
framgår i stället av plankartan och planbestämmelserna. Planen upprättas enligt
reglerna i plan-och bygglagen, PBL (2010:900).

Organisatoriska frågor

Preliminär tidplan
Samråd Q2/ Q3 2022
Granskning Q2 2023
Antagande Q1 2024
Laga kraft (förutsatt att detaljplanen inte överklagas) Q2 2024

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Med
genomförandetid avses den tid då fastighetsägarna har en garanterad rätt att bygga
enligt detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan att
synnerliga skäl föreligger.

Om detaljplanen behöver ändras eller upphävas under genomförandetiden har
fastighetsägaren rätt till ersättning för förlorande rätt igheter , exempelvis för förlorad
byggrätt. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare eller rättighetshavare har rätt t ill
ersättning.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar följande fastigheter med följande lagfarna ägare:

Fastighet Lagfaren ägare
K i len 1

K i len 2

Sun dbyber g 2:4

Sun dbyber g 2:10

Sun dbyber g 2:17

Sundbybergs stad

Sun dbyber g 2:9 Stockholm Stad

L ön n en 7

Ängen 1

Sundbybergs stadshus AB

Sun dbyber g 2:11 Trafikverket

L ön n en 12 Weicon AB
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Allmän plats
Sundbybergs stad är huvudman för allmän plats, i detta fall för mark ut lagd som gata,
torg, gång- och cykelväg samt park, inom planområdet. Det innebär att staden ansvarar
för och bekostar utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats inom planområdet.

Staden kommer ställa krav på att exploatörer inom planområdet ska bekosta
utbyggnaden av allmän plats.

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

Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet ingår i stadens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Sundbybergs Avfall och Vatten AB (SAVAB) är huvudman för allmänna vatten-,
spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar, och ansvarar för dess
utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. SAVAB ansvarar för
att upprätta nya förbindelsepunkter i nära anslutning till fastighetsgräns.

El, tele
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Access AB är
huvudman för telenätet. Huvudman för fjärrvärmenätet är Norrenergi AB. Sundbybergs
stadsnät AB/ Sundbybergs Bredband AB är huvudman för fiberoptiskt nät och plattform
för bredbandstjänster.

Respektive huvudman svarar för ledningarnas drift och underhåll fram till
leveranspunkten. Byggaktören ansvarar för att kontakta berörd ledningsägare innan
åtgärder vidtas som påverkar ledningsägarnas anläggningar. Eventuell flytt av ledningar
bekostas av byggaktören.

Avtal
Exploater ingsavtal ska upprättas mellan Sundbybergs stad och exploatören alternativt
exploatörerna inom planområdet innan detaljplanen antas. Avtalet reglerar närmre
kostnads- och ansvarsfördelningen mellan Sundbybergs stad och exploatören.
Exploater ingsavtal ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med antagande av
detaljplanen.

För detaljplanens genomförande är anläggandet av allmän plats i enlighet med
detaljplanen nödvändig. Allmän plats utanför detaljplaneområdet kommer även behöva
anpassas till den nya bebyggelsen. Sundbybergs stad kommer ställa krav på exploatören
att finansiera anläggandet av allmänna anläggningar som är nödvändiga för
detaljplanens genomförande.

Trafikverket har t illsammans med Sundbybergs stad åtagit sig att förlägga utbyggnaden
av Mälarbanan genom Sundbyberg i tunnel. Utbyggnaden av Mälarbanan från två till
fyra spår regleras i medfinansier ingsavtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket där
staden åtagit sig att finansiera del av kostnaden för utbyggnaden.

Sundbybergs stad har den 2 februar i 2016 antagit riktlinjer för
medfinansieringsersättning som ställer krav på exploatörer att betala
medfinansieringsersättning för tillkommande byggrätter inom ett bestämt område.

Samtliga delar av detaljplaneområdet omfattas av riktlinjerna och Sundbybergs stad
kommer därför ställa krav på exploatören att betala medfinansieringsersättning.

Exploater ingsavtalet kommer i övrigt innehålla t idsplaner, överenskommelser om
marköverlåtelser, rätt igheter med mera om så är nödvändigt. Åtgärder i ledningsnätet
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på kvartersmark regleras i avtal mellan exploatörerna och ledningsägare. Åtgärder i
ledningsnätet på allmän platsmark regleras i avtal mellan Sundbybergs stad och
ledningsägare.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
All jord är indelad i fastigheter. En traditionell fastighet är avgränsad horisontellt på
marken. I teorin sträcker sig en fastighet från markytan in t ill jordens medelpunkt och
ut i rymden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera.

Ett tredimensionellt utrymme (3D-utrymmen) kallas ett utrymme av en fastighet som är
avgränsat både horisontellt och vertikalt. Ett 3D-utrymme kan exempelvis vara ett
underjordiskt parkeringsgarage, ett bergrum eller ett våningsplan i en byggnad.

Inom planområdet kan nya fastigheter bildas genom avstyckning från befintliga
fastigheter. En hel fastighet eller delar av en fastighet kan överföras till en annan
fastighet genom fastighetsreglering.

Detaljplanen medför att nedanstående åtgärder behövs för att fastigheterna och deras
gränser ska överensstämma med detaljplanen.

Fastighetsbildning kvartersmark
Detaljplanen möjliggör bildandet av flertalet nya kvarter som i slutändan kommer
utgöra nya eller ombildade fastigheter.

I Figur 53 nedan redovisas kvarteren som benämns A-D, E1-E2 samt F-H. Nedan
beskrivs den fastighetsbildning som är nödvändig för att bilda kvarteren och därmed
genomföra detaljplanen för berörd kvartersmark. Observera att nedanstående är ett
förslag och det är inte givet att berörd exploatör väljer att genomföra detaljplanen på
nedanstående sätt. Vid hänvisning till figurnummer nedan, se Figur 53.

Figur 53. Fastighetskonsekvenskar ta kvar tersmark.

Kvarter A – Kvarteret består av mark från Lönnen 12 (se figurnummer 1.) samt mark
från Lönnen 7 (2.). Kvarteret bildas genom fastighetsreglering där markområdet från
Lönnen 7 förs över t ill Lönnen 12.
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Kvarter B – Kvarteret består av mark från Lönnen 7 (3.) samt mark från Sundbyberg
2:17 (4.) Kvarteret kan bildas genom fastighetsreglering där markområdet från
Sundbyberg 2:17 förs över till Lönnen 7.

Kvarter C – Kvarteret består av mark från Lönnen 7 (5.), mark från Sundbyberg 2:17 (6.)
samt mark från Sundbyberg 2:11 (7.). Kvarteret bildas genom avstyckning från en av
fastigheterna i kombination med fastighetsregler ing där övriga två områden förs över t ill
nybildad fastighet.

Kvarter D – Kvarteret består av mark från Sundbyberg 2:17 (8.) samt Sundbyberg 2:11
(9.). Kvarteret bildas genom avstyckning från Sundbyberg 2:17 och genom
fastighetsreglering förs området från Sundbyberg 2:11 över till nybildad fastighet.
Utrymme reserveras för teknikhus för järnvägsanläggningen inom 9, se även E1 på
plankartan. Trafikverket som är huvudman för järnvägen får avgöra om rättighet ska
bildas eller utrymmet ska ingå i Trafikverkets fastighet Sundbyberg 2:11. Om området
ska ingå i Sundbyberg 2:11 ska utrymmet avgränsas horisontellt och vertikalt.
Principerna för en sådan fastighetsbildning framgår av Figur 54. Åtkomst för den
kontinuerliga skötseln och underhåll av teknikhuset ska ske genom trapphus med entré
från Järnvägsgatan.

Figur 54. Pr incipiell tvärsektion som visar 3D-fastighetsbildning inom kvar ter D.
Markanvändningar i angränsande detaljplan, Detaljplan Jär nväg, redovisas med kur siv text.

Kvarter E1 – Kvarteret består av mark från Kilen 2 (23.), mark från Sundbyberg 2:4 (24.)
samt mark från Sundbyberg 2:11 (25.). Kvarteret bildas genom fastighetsreglering där
markområdena från Sundbyberg 2:4 samt 2:11 förs över till Kilen 2 genom
fastighetsregler ing.

Kvarter E2 – Kvarteret består av mark från Kilen 1 (20.), mark från Sundbyberg 2:11
(21.) samt mark från Kilen 2 (22.). Kvarteret bildas genom fastighetsreglering där
markområdena från Sundbyberg 2:11 samt Kilen 2 förs över till Kilen 1.

Kvarter F – Kvarteret består av mark från Kilen 1 (16.), mark från Sundbyberg 2:9 (17.),
mark från Sundbyberg 2:4 (18.) samt mark från Ängen 1 (19.). Kvarteret bildas genom
fastighetsreglering där markområdena från Ängen 1, Kilen 1 samt Sundbyberg 2:4 förs
över ti ll Sundbyberg 2:9.

Kvarter G – Kvarteret består av mark från Ängen 1 (13.) samt mark från Sundbyberg 2:9
(15.). Kvarteret består även av tre 3D-utymmen varav två ligger på Ängen 1 (11. och 12.)
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samt ett på Sundbyberg 2:9 (14.). Utrymmena avses bestå av utkragande byggnadsdelar
från byggnader som då kommer uppföras i övrigt inom 13 och 15. I plankartan anges en
högsta och lägsta höjd som ska följas och då anger avgränsningen mot parken som gäller
både under och över 3d-utrymmet (10 meter och 32 meter). Nedan i Figur 55 illustreras
tänkt fastighetsbildning i en sektion där en utkragande byggnadsdel redovisas. Område
redovisad med gul färg ska då ingå i en fastighet. Kvarteret bildas genom
fastighetsreglering där markområdena från Sundbyberg 2:9 överlåts t ill Ängen 1.

Figur 55. 3D-fastighetbildning med utkr agande bostadsdelar inom parkomr ådet.

Kvarter H – Kvarteret består enbart av mark inom fastigheten Ängen 1 (10.). Kvarteret
bildas genom avstyckning från fastigheten Ängen 1.

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

Även mark utlagd som vattenområde avses regleras in i fastighet ägd av Sundbybergs
stad. Vattenområde ingår i figurnummer 5 och 6, se Figur 56 nedan. Till skillnad från
allmän plats saknas skyldighet för Sundbybergs stad att lösa in området.

I figur nedan redovisas samtliga områden som behöver genom fastighetsreglering föras
över ti ll Sundbybergs stads fastighet. Vid hänvisning til l figurnummer nedan, se Figur
56.
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Figur 56. Fastighetskonsekvenskar ta allmän plats.

I aktuellt område i Sundbyberg ingår befintlig allmän plats antingen i fastigheten
Sundbyberg 2:17 som är belägen norr om järnvägen eller Sundbyberg 2:4 som är belägen
söder om järnvägen.

För detaljplanens genomförande ska figurnummer 1 (del av Lönnen 12), 2 (del av
Lönnen 7) 3 (del av Lönnen 7) samt 15 (del av Sundbyberg 2:11) genom
fastighetsreglering överföras till Sundbyberg 2:17.

Till Sundbyberg 2:4 ska följande områden överföras genom fastighetsreglering:

Från Ängen 1 (4 och 8). Figurnummer 4 kommer urholkas av två 3D-utrymmen, se
11 och 12 i Figur 53.

Från Sundbyberg 2:10 (5.).

Från Sundbyberg 2:9 (6 och 10). Figurnummer 6 kommer urholkas av ett 3D-
utrymme, se 14 i Figur 53Fel ! H i t tar i n te r efer enskäl l a..

Från Kilen 1 (7 och 9).

Från Kilen 2 (11 och 13).

Från Sundbyberg 2:11 (12 och 14).

Servitut och ledningsrätt
Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet på ett bestämt sätt.
Servitut är till skillnad från nyttjanderätt endast knutet till fastigheter samt gäller i regel
tills vidare och har inget slutdatum. Ett servitut kan antingen bildas genom avtal mellan
berörda fastigheters ägare (avtalsservitut) eller genom beslut av myndighet
(officialservitut). Den senare kan bildas vid ansökan till Lantmäteriet.

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



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
John Reinbrand

2022-06-10 77 (79)
DNR KS-0245/2018

Då detaljplanen innebär ny bebyggelse kommer ny infrastruktur i form av nya vatten-
och avloppsledningar med mera krävas. Sådan infrastruktur i form av allmänna
ledningar kommer rymmas inom den allmänna platsen. Respektive ledningshavare får
avgöra hur rätten till sådana ledningar ska säkras. Om rätten till ledningarna behöver
tryggas kan avtalsservitut alternativt nyttjanderätt upprättas med Sundbybergs stad
eller officialservitut alternativt ledningsrätt bildas efter ansökan t ill Lantmäteriet.

Vidare kommer nedanstående officialrättigheter behöva ändras, upphävas eller nybildas
för att bebyggelse enligt detaljplanen ska kunna genomföras:

AKTBETECKNING RÄTTIGHETSTYP
0 183– 85/ 3.1 Ledningsrätt avlopp

0 183– 84/ 3.1 Ledningsrätt vatten

0 183– 95/ 9.1 Ledningsrätt starkström

0 183– 12/ 23.1 Ledningsrätt starkström

Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter,
ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar. I gemensamhetsanläggningen deltar flera
fastigheter och de bekostar både anläggandet och driften enligt andelstal som fastställs
av Lantmäteriet.

Ingen befintlig gemensamhetsanläggning påverkas och ingen ny behöver bildas för
detaljplanens genomförande.

Ansökan om lantmäteriförrättning
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder ske. Ansökan om
avstyckning, fastighetsreglering, bildande av gemensamhetsanläggning, ledningsrätt
eller servitut inlämnas till Lantmäteriet. Fastighetsrättsliga åtgärder som krävs
redovisas ovan.

Omprövning och inrättande av ledningsrätt söks av berörd ledningsägare, antingen
enskilt eller som en gemensam ansökan med berörd eller berörda fastighetsägare. Vad
gäller omprövning av ledningsrätt kan såväl berörd fastighetsägare som
ledningsrättshavare ansöka.

Tekniska frågor

Förhållandet till utbyggnaden av järnvägsanläggningen
Som beskrivet ovan pågår Trafikverkets planprocess för järnvägsplanen. Mark inom
detaljplaneområdet kommer med stöd av järnvägsplanen kunna tas i anspråk för
tillfälliga ändamål under byggskedet av järnvägsanläggningen. Staden avser att teckna
avtal med Trafikverket som reglerar detta t illfälliga nyttjande.

Detaljplanens genomförande behöver därför samordnas med utbyggnad av
järnvägsanläggningen samt ny infrastruktur.

I PM Bebyggelse intill tunneln (Sundbybergs stad 2022-05-20) beskrivs
samordningsbehov mellan uppförande av nya kvarter och järnvägsanläggningen.

Ledningar
Befintliga ledningar som berörs av Trafikverkets byggnation av tunneln kommer behöva
flyttas av Trafikverket. Ledningar som behöver flyttas ska i möjligaste mån placeras i
permanent läge direkt. Några ledningar och delsträckor kommer behöva flyttas flera
gånger. Samordning sker mellan Sundbyberg, Trafikverket och ledningsdragande bolag.
Utbyggnaden av nya ledningar samt uppdimensionering med anledning av
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tillkommande nya kvarter ansvara Staden för i samordning med ledningsdragande
bolag.

Byggnation
Geotekniska undersökningar har utförts. Byggnation av kvarteren på norra sidan av
tunneln kan grundläggas på berg då nivån är över tunnelns lägsta höjd. På södra sidan
av tunneln, mellan tunnel och Bällstaån, behöver de föreslagna nya kvarteren
grundläggas på pålar då bergnivån djup och det är mycket lera.

Sanering
För att den planerade markanvändningen ska vara lämplig ur ett föroreningsperspektiv
kommer sanering att behöva ske inom stora delar av planområdet. Detta sker genom att
fyllning schaktas ur ned till berg eller naturligt lagrad jord. Inom delområden där det är
aktuellt med pålgrundläggning sker schakt ned till grundläggningsnivån vilket innebär
att viss jord kan kvarlämnas. Inom dessa områden behöver kompletterande provtagning
ske för att säkerställa att så kan ske.

Allmän plats och parkering
Sundbybergs stad är huvudman för den allmänna platsen. Staden har därför ett ansvar
för att iordningställa infrastruktur som gator och andra allmänna anläggningar för att
uppnå en fungerande stadsmiljö. Samordning kommer behöva ske med Trafikverket så
överlämnandet av ytor kan ske på ett effektivt sätt.
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Ekonomiska frågor

Kommunalekonomiska konsekvenser
Sundbybergs stad svarar för drift och underhåll av allmän platsmark i planförslaget.
Planen innebär att mark som tidigare inte var it allmän plats nu läggs ut för detta
ändamål vilket påverkar Sundbybergs stads drift- och underhållskostnader.

För utbyggnaden av den allmänna platsen kommer, som beskr ivet ovan, Sundbybergs
stad kräva ersättning av exploatörerna. Vidare kommer den nya bebyggelsen innebära
nya skatteintäkter för Sundbybergs stad.

Planavgift
Plankostnadsavtal har upprättats mellan Sundbybergs stadshus AB och Sundbybergs
stad angående kostnaderna för framtagandet av denna detaljplan.

Bygglovsavgift
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har
fastighetsägaren rätt att få bygglov i enlighet med detaljplanen. Bygglovavgiften
debiteras enligt stadens för tidpunkten gällande bygglovstaxa.

Kostnader för kvartersmark
Respektive exploatör bekostar byggnation inom kvartersmark. Exploateringen innebär
kostnader för r ivning, sanering och annan anpassning av marken för den nya
bebyggelsen. Vidare kan ersättning behöva utgå till andra fastighetsägare för förvärv av
mark som krävs för att anpassa exploatörens fastighet till detaljplanen.

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

Teknisk försörjning
För anslutning till det al lmänna VA-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt stadens då
gällande VA-taxa. Utbyggnad och drift av övrig teknisk försörjning (el, tele, fjärrvärme
och bredband) finansieras av anslutnings- och brukaravgifter.

Medverkande tjänstepersoner
Denna planhandling som baseras på handlingar framtagna till detaljplanen har tagits
fram av tjänstepersoner på planenheten inom sektorn för samhällsbyggnad,
Sundbybergs stadshus AB samt Trafikverkets projekt Mälarbanan.

John Reinbr and
planchef planarkitekt
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