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befintliga byggnader längs Järnvägsgatan med kompletterande nybyggnation västerut på bägge
sidor om järnvägstunneln. Ett nytt stationshus byggs längst i öster med upp och nedgång till
spåren.

Inledning
1.1

Bakgrund och syfte

Mälarbanan är den järnvägslinje som går på den norra sidan om Mälaren från Stockholm via
Västerås till Örebro. Sedan 1876 löper den genom centrala Sundbyberg och har varit avgörande
för stadens framväxt. Trafikverket bygger nu ut delen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till
fyra spår. Genom avtal kommer de centrala delarna av Sundbyberg att gå i en ca 1 400 meter
lång tunnel. Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som krävs för att bygga ut järnvägen inklusive
stationerna. Staden får genom detta tillgång till all mark ovan tunneln och ansvarar för alla
åtgärder för infrastruktur och iordningställande av marken till en fungerande stadsmiljö.
Överdäckningen, som kommer sträcka sig från det nya stationshuset i öster till och förbi
Marabouparken i väster, kommer att skapa förutsättningar för en utveckling av den offentliga
miljön. En av de största förändringarna i det urbana nätet kommer bli att den, av järnvägen sedan
150 år, åtskilda staden binds samman och man slipper barriären mellan stadens norra och södra
delar. I stället kan det skapas ett gemensamt och identitetsstärkande stråk
”Järnvägspromenaden” med det nya resecentrumet och Sundbybergs torg som stadskärnans
starkaste urbana mötesplats. Ny bebyggelse möjliggörs längs med och i anslutning till hela
projektområdet.
Ett planprogram har tagits fram 2018 av Sundbybergs stad med syfte att ange utgångspunkter
och mål för vidare planeringsarbete. I planprogrammet har sex stadsbyggnadsprinciper tagits
fram för att beskriva ambitionen med den Nya Stadskärnan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De tekniska utmaningarna ligger i att i Järnvägspromenadens utformning inte bara lösa de
tekniska utmaningar som uppstår med tunnelns tillkomst utan även att inkorporera dessa i en
relevant stadsmiljö. Ambitionen har varit att integrera de tekniska lösningarna i en naturlig grön,
blå och grå gestaltning. Det betyder att de begränsade ytorna tillgodoser flera syften samtidigt.
Parkytor, torg och gångytor interagerar tekniskt med dagvattenhanteringen och VA-systemen
samtidigt som vegetation och träd utöver att ge en trevlig inramning av den offentliga stadsmiljön
också ger skugga och bidrar till ett gott mikroklimat. I ett gestaltningsprogram kommer andra
aspekter av den offentliga miljöns utformning att utvecklas vidare.
Mer underlag hade behövts från Trafikverket för att fullt ut kunna samordna de olika
teknikområdena med Trafikverkets projektering vad gäller tunnelkonstruktionen samt
ledningar/kablar. Det finns förbättringspotential kring samordning och möten. Den
tunnelkonstruktion som är redovisad i handlingen är tolkad utifrån underlag bestående av
koordinatfil (”centrumlinje”) som har erhållits från Trafikverket. Under kommande
projekteringsskeden ses det som nödvändigt att samordning mellan Sundbyberg Stad och
Trafikverket kommer igång vad gäller underlag samt samordnings- och arbetsmöten.
Även säkerhetsavstånd samt andra förhållningsregler mellan tunnel och övriga teknikområden
bland annat VA-ledningar behöver slås fast i det fortsatta arbetet.
Det kommer även finnas behov att under kommande utredningsskeden samordna gata, ledningar
mm som gränsar mot Solna Stad och Stockholm Stad.

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

Denna förstudie syftar till att tydliggöra de olika tekniska förutsättningar och krav som byggandet
av en ny stadskärna längs med Järnvägspromenaden och övriga projektområdet medför i
förhållande till Mälarbanans överdäckning. Syftet är också att lyfta de samordningspunkter som är
viktiga att beakta inom projektgruppen och gentemot Trafikverket för att möjliggöra att
stadsbyggnadsprincipernas målsättning fullföljs.

1.2

Tekniska förutsättningar

Den betongtunnel som Mälarbanan planeras att löpa i kan lastmässigt ses som en
brokonstruktion. Det begränsade djup den läggs i, på grund av tekniska omständigheter, medför
en alltför låg säkerhetsgrad för att kunna bebyggas med byggnader för permanent vistelse. I
stället ges här möjligheten att skapa en långsträckt och, i så stor utsträckning som möjligt, grön
promenad över tunneln. De generösa offentliga ytorna och gatorna blir en tillgång för staden som
helhet och binder ihop stadsdelar på ett nytt sätt. De bredare gatorna och stråken ramas in av
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1.3

Illustrationsplan
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2.1.7

Landskap
2.1
2.1.1

Platsbildningar, gator och torg
Duvmossen

Duvmossen behandlas inte i den Tekniska Förstudien av teknikområdet Landskap. Ett större
magasin för rening av dagvatten planeras men de landskapliga konsekvenserna är inte utredda.
Området behöver dessutom anpassas och utnyttjas för att hantera större mängder skyfallsvatten
från norr och västerifrån liggande områden. Järnvägspromenaden kommer endast att i begränsad
mängd öka det totala tillflödet av skyfallsvatten.
Området är dominerat av en plan och öppen gräsyta med spridda trädgrupper i kanterna. Det
kommer att, utöver ovan nämnda tekniska funktioner, behöva fylla en viktig funktion som
kvarterspark i området.

Dessa gångfartsytor utformas för vistelse och promenad. För att hålla ner hastigheter till gångfart,
behöver det vara tydligt att de just är gångfartsytor. Är miljön inbjudande och trevlig är det en
tydlig signal till förare. Hänsyn behöver också tas för personer med synnedsättningar så miljön blir
tydlig och lättavläst längs med Järnvägspromenaden. Angöring och möjlighet för t ex
avfallshantering ska också säkras. Ytorna har mycket ledningar varför ytornas möblering behöver
vara anpassade för att vara flexibla.

2.1.8

Platsbildning "Fruktlunden" (Västra tunnelmynningen)

Ovan västra tunnelmynningen planeras en större grönyta med plats för fruktträd. Fruktlunden är
ett avslut på den mindre kvartersparken (se punkt 2.2.3) samt är en grön entré för inkommande
tåg västerut. I den starkt lutande slänten placeras en trappförbindelse ner mot Bällstaån. Ytan är
en del av ett riskområde där man inte ska uppmuntras till ”stadigvarande vistelse”

2.1.3

Platsbildning "Mindre parkyta" (Gården mellan kvarter A, G och H)

Denna del av projektområdet är fredad från allmän biltrafik och lämpar sig därför väl som ett
mindre parkområde för vistelse, rekreation och aktivitet. Parkens östra kortsida har en höjdrygg
som skyddar mot gatumiljön och trafiken. Invändigt, mot parken, kan slänten nyttjas till gradänger
där utblick skapas. Parken innehåller platser för lek och aktivitet för flera åldrar, liksom öppna
grönytor och planteringar.

2.1.4

Gården mellan kvarter H och G

Gården utgörs av två 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
driftfordon. På det övre planet ansluter ledningar av olika slag till byggnaderna. Anpassningar
kommer att behöva göras när husens struktur blivit närmare bestämd. Trädplanteringar är
placerade för att säkerställa utrymme för grönska i området.

2.1.5

Området runt kvarter G och F

Gata 1 mellan kv. G och F skall studeras vidare för att eventuellt bli gågata. En trappa sammanför
den övre gatunivån med å-rummet. Inne i det rum som trappan bildar planeras dragning av
fjärrvärmeledningar.

2.1.6

Norr om kvarter A-D (Järnvägsgatan)

Längs denna gata finns inte plats för trädplanteringar på grund av ledningarnas utbredning.

Mellan kvarter B och C2 (Björkhagsvägen)

Björkhagsvägen är utformad som gågata med en möbleringszon i gatans mitt och trädplanteringar
av mindre storlek. Angöring placeras emellan träden.

2.1.9
2.1.2

Gångfartsytor längs kvarter B, C1, C2, kv. Kolonisten och kv. Spiken

Strandpromenaden/Å-rummet (Västra delen)

Strandpromenaden planeras som ett rekreativt stråk som binder samman Löfströmsvägen med
konstbron till Annedal i Stockholm stad, längst i väst. Förutsättningar finns för att placera lokaler
här. Ledningar löper längs fasaderna fram till Kvarter H, vilket har inverkan på marknivåns höjder
liksom släntlutningar intill strandlinjen. Kvarter G har i ett indrag de nedersta våningarna, vilket
skapar möjlighet för en bredare strandzon. Den hårdgjorda kommunikationsytan närmast
byggnaderna står i förbindelse med en mindre, parallell bryggpromenad som löper närmast
vattnet. Här kommer man nära vattenytan och platser kan bildas längs med sträckan i form av
noder och utskjutande bryggdelar. Strandzonen har potential att utvecklas för att främja ett rikare
biologiskt liv.

2.1.10 Löfströmsvägen
Löfströmsvägen behöver höjas längs ryggen mot Marabouparken. Det är på grund av en större
dagvattenledning samt för att förbättra tillgängligheten. Entréförhållandena mot parken behöver
hanteras med nya mur-delar som kan ansluta till de befintliga. Det gäller längs hela sträckningen
och även upp mot Löfströms allé. Mot Annedalsbron avslutas vägen med en vändmöjlighet för
större fordon.

2.1.11 Muren mellan Hus E1 och E2
Kvarteren H, G och F tar upp höjdskillnaden mellan Årummet och den högre liggande
Järnvägspromenaden. Mellan hus E1 och E2 är ytan dock för smal för ett hus, här kan i stället en
utblick mot Marabouparken skapas. Ytan ger rum för platsbildningar i två olika marknivåer, en vid
ovansidan av hus E2 och en vid den lägre nivån vid hus E1. Vid E1 finns också en yta för ett
underjordiskt magasin för rening av dagvatten.

2.1.12 Maraboutorget
För att åstadkomma en tillgänglig väg från Annedal upp till Järnvägspromenaden och i synnerhet
hantera den befintliga situationen med en mycket brant backe vid den övre parkentrén, föreslås
olika anpassningar av marknivåerna. En plats kan även skapas här.
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2.1.13 Löfströms allé
En mur tar upp den höjdskillnad som krävs för att överbrygga höjdförhållanden mellan de olika
sidorna av Löfströms allé, vilka är en rest från det befintliga brofästet över järnvägen.
En trädallé skapas längs gatan i två delar av sträckningen ned mot Landsvägen. Dessa
planteringar utförs som regnbäddar för rening och fördröjning av dagvatten. Se typdetalj
Regnbädd Bilaga 4. Anpassningar kommer att behöva göras till ett flertal fastigheter som ännu
inte utvecklats.

2.1.14 "Klimatkvarteren" mellan Björkhagsvägen och Fredsgatan
För att rena och fördröja dagvatten som idag förs via kombiledningar till reningsverk har dessa
kvarter utformats med särskilda dagvattenlösningar. Det betyder att dagvatten från högre
liggande gator som samlats i ledningar förs upp i grönytor. Där leds vattnet längs låglinjer och
planterade svackdiken i grönytorna. Ställvis däms vattenytor upp som bildar en mosaikartad
parkkaraktär. Det vatten som inte infiltreras bräddar sedan in i ett nytt dagvattensystem.
Det har inneburit speciella förhållanden för utformningen av allmän platsmark, som dels består av
gångfartsyta mot fasad (utom mot kvarter D som angörs från den norra sidan), dels av varierad
parkstruktur med inslag av platser och uppehållsytor av olika slag.

2.1.20 Kvarteren L M N
Utformningen av kvarteren L M N är oklar.
Detta område har länge utpekats som ett lågpunktsområde, då tunneltaket ligger högt här i
förhållande till befintliga entréer och fastigheter. Därför har ytan norr om gatan utformats med
målsättningen att kunna hantera större nederbördsmängder. I en skyfallssituation svämmas
parkytan över medan omgivande gångfartsområde och fastigheter skyddas. Vattnet försörjer även
de upphöjda planteringsytorna. Dessa har gjorts så stora som möjligt för att skapa så stora
sammanhängande volymer i växtbäddarna som möjligt. Se typdetalj Upphöjd planteringsyta
Bilaga 4.
På den södra sidan av gatan kan inte träd planteras på grund av ledningar, även om gångbanans
bredd skulle medge det.

2.1.21 Esplanaden
Söder om Järnvägspromenaden kommer Esplanaden att nyttjas som arbetsväg under tunnlarnas
byggskede, vilket medför att inga befintligheter kommer att kunna kvarstå. Preliminära skisser har
utförts i syfte att räta ut gatans mittlinje så att den viktiga siktlinjen från Landsvägen upp mot
vattentornet tydliggörs. Det arbetet kommer att behöva fortsätta i kommande skeden.

2.1.15 Starrbäcksgatan
Starrbäcksgatans möte med ”Klimatkvarteren” sker som en gångfartsyta/torgyta. Ytan är upphöjd
via en fasad kantsten.
Starrbäcksgatan söder om Järnvägspromenaden har diskuterats som gågata men redovisas inte
så nu.

2.1.22 Korsningen med Esplanaden
Korsningen vid Esplanaden ligger högt för att ge passage för ledningar tvärs över
järnvägstunneln. Som resultat av trafiklösningen uppstår fyra ytor på var sida korsningen, vilka
skulle kunna utvecklas till en helhet. Korsningen är en viktig nod för fotgängare såväl som för
cyklister. Här byter även huvudstråket sida, från den södra till den norra och mer solbelysta sidan.

2.1.16 Gatuplanteringar av träd norr om kvarter I och J
Det finns plats för mindre, alternativt större men smalkroniga träd i denna sträckning. För
fördröjning och rening av dagvatten är regnbäddar placerade här. Se typdetalj Regnbädd Bilaga
4.

2.1.23 Signalfabriken

2.1.17 Fredsgatan

2.1.18 Platsbildning "Salutorget"

Gatan har här sidofall och dagvatteninlopp är ordnade till växtbäddarna enligt typdetalj Regnbädd
Bilaga 4. En mur intill planteringsytan tar upp höjdskillnaden mot Signalfabrikens marknivå.
Problem finns här med ett instängt område för dagvatten. Ytan längs kvarter Signalfabriken har
en sammantagen lutning på 1% västerut mot Esplanaden, men situationen kompliceras av
befintliga entréers placeringar i höjd. Problematiken kan lösas antingen genom att anpassa några
av fastighetens entréer i nivå eller så kan en ränna läggas längs med delar av fastigheten. En
försvårande faktor är en stor dagvattenledning som begränsar friheten att sätta brunnar samt att
tunneltaket också ligger relativt ytligt här.

Salutorget är osäkert i sin programmering beroende på om kvarter K blir en nod för handel eller
inte. Platsen har en begränsad jordtäckning och problem med skyfallsvatten som utformningen
behöver ta hänsyn till.

På södra sida ryms en större gångfartsyta längs Signalfabrikens långsida vilken ges karaktär och
kvaliteter. Det finns möjlighet att öppna en entré till Biblioteket ut mot gångstråket och utveckla
platsen till ett ”kulturtorg” med inslag av tillfälliga liksom permanenta utställningar och evenemang.

2.1.19 Max Siverts gata

2.1.24 Sundbybergstorg

Utformningen för Max Sievertsgata är osäker då programmeringen av bl a kvarter K ännu inte
fastställts.

Den gamla fontänen kan bli kvar på sin befintliga plats och ett träd kan tillkomma i en glugg
mellan ledningarna. För att lutningen på torgytan ska bli bättre föreslås en höjning av den ned mot
Landsvägen i det södra hörnet och den avgränsas med en större rundad trappa. Klippta träd

Anslutningen mot Järnvägspromenaden är väldigt bred och skulle tjäna på att struktureras om.
Det arbetet vilar till nästa skede. En fördel med detta skulle även vara att kunna öka täckningen
över dagvattenledningen, då möjlig jordtäckningen är minimal.

Den norra trottoarsidan på Järnvägspromenaden mellan Esplanaden och Fabriksgränd har fina
sollägen som kan framhävas. Det finns problematik med angöring för avfall som behöver
hanteras i kommande skeden. Träd placeras där så är möjligt.
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liknande befintliga planteras. Alternativt kan torgets befintliga träd återplanteras efter att ha flyttats
och varit deponerade på till exempel en plantskola under byggtiden. Det kan samlas en rad
aktiviteter här såsom marknader och olika tillfälliga arrangemang.

stationsområdet. Rännan har stor betydelse för hanteringen av skyfallsvatten. Rännan utformas
med ett lock som tar in dagvatten från torgytorna och som samtidigt tillgodoser tillgänglighetskrav
och krav på bärighet för fordon. Rännan blir en karaktärsdetalj.

Det är många ledningar som korsar torget. Under trappan går de i skyddsrör. Kvarvarande frågor
kring ledningar är om den gasrelaterade tekniklådan skulle kunna flyttas. Den påverkar t ex
möjligheten att utforma en cafébyggnad och andra permanenta funktioner i dess närhet.

2.1.30 Östra torgdelen

2.1.25 Stationsgatan
Stationsgatan mynnar ut i torget med ett upphöjt övergångställe. Dessa tvärförbindelser bör lyftas
och göras tydligare generellt, för att inte busstrafiken ska bli den nya barriären som järnvägen är
idag.

Jordtäckningen är mycket liten här och för att kunna plantera träd behöver det göras i upphöjda
planteringsytor. Se typdetalj Upphöjd planteringsyta Bilaga 4. I förslaget ligger en större volym
som skyddar mot trafiken och avslutar rummet mot öster. Spårvägsbron har också ett betydande
visuellt utrymme åt detta håll.
Den stora trappan som leder upp till Landsvägen får inte inkräkta på Solna kommuns mark. Detta
påverkar trappans utformning och placering som i sin tur har inverkan på torgets gestaltning och
programmering. Detta arbete hänförs till kommande skeden.

2.1.26 Cykelbanan, cykelparkeringar och mobilitetshuset kvarter O
Cykelbanan har planerats i syfte att minimera antalet konflikter mellan cyklister och fotgängare.
Från Esplanaden fram till Hus O (vilket planeras som mobilitetshus för cykel) löper cykelbanan
isolerat mellan olika planteringsytor. För vidare färd mot Stockholms centrum viker cykelbanan av
vid Rosengatan. De som ska till tåg, buss eller tunnelbana kan hitta cykelparkeringar kring hus O,
både utomhus och i själva huset.
Cykelparkeringarna är dimensionerade utefter referensmått hämtade från Lund, Clemenstorget.
Cykelbanans böj runt kvarter Q2 och övergångställe samt andra trånga passager bör utredas
vidare.
Hus O är inte studerat i detalj och kan komma att behöva justeras i sina mått.

2.1.31 Rosengatan
Trädrad och snedställd parkering oklar anpassning. Hur utvecklar man platsen? Oklart med
angöringsbehov vilket påverkar utformningen och möjligheten att behålla träden
Smitväg till Järnvägsgatan?

2.1.32 Lysgränd
Korsningen där Lysgränd mynnar ut i torget är en viktig passage för resenärer med
kollektivtrafiken. Gående bör prioriteras genom ett upphöjt övergångställe med ramper för
busstrafiken.

2.1.27 Stationsparken
Parken vänder sig mot söder med en tydlig vegetationsrygg mot bussgatan med större gatuträd. I
parken kan en blandning av volymskapande träd och sådana av mer prydnadskaraktär ta plats.
Öppna rumssammanhang är ordnade mot Landsvägens sida och solbelysta sidor tas tillvara. En
axel bildas där den stora vattenledningen går och skapar en siktlinje från stationen bort till
Esplanaden. Marknivåer behöver anpassas till tvärbanans perronger, så att de är i samma nivå
och inte behöver avgränsas med staket.

2.1.28 Västra torgdelen
Torgdelen benämns som Rörelsetorg i planarbetet och det kommer att vara mycket folk i omlopp
här. Torget planeras därför med öppna ytor och olika möjligheter att träffas och mötas. Ett
vattenspel är planerat här. Grundvatten pumpas idag upp från tunnelbanan direkt in i
spillvattensystemet. Det bör kunna tas upp på torgytan i en damm.

2.1.33 Fabriksgränd
Vattenrännan startar i norra delen av gränden. En del av gatan är kvartersmark. Det är oklart hur
kv. Godset kommer att utvecklas.

2.1.34 Sturegatan
En ny cykelbana påverkar trädraden på norra sidan av gatan, mellan Rosengatan och
Ekensbergsvägen Nya angöringsfickor gör att cykelbanan tvingas norrut, in i trädraden. Nya
detaljplaner arbetas det dock med vilka kan medföra att angöring kan ordnas från annat håll vilket
i sin tur skulle möjliggöra att trädraden kan bli kvar. Eventuellt kan det finnas biotopskydd för
dessa träd.

Förutsättningarna för stationshuset har i sent skede förändrats men det har inte tagits hänsyn till i
denna handling.
Utformningen av dagvattenrännan behöver ses över. Även betäckningen och hur den avslutas vid
anslutningen till den stora dagvattenledningen.

2.1.29 Dagvattenränna
En dagvattenränna mellan Fabriksgränd och västra torgdelen har en dubbel funktion som
linjeavvattning för torgytorna och som ytligt liggande dagvattenledning för områden norr om
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2.2
2.2.1

Tunneltaket
2.3

Laster på Tunneltak

Tunneltakets nivå bestäms av den profil som järnvägen följer i tunneln medan projekterade
marknivåer är beroende av olika projekteringsförutsättningar för allmän platsmark, t ex anslutande
befintliga nivåer, ledningsdragningar, resultat av skyfallskartering och bestämmelser för
gatuprojektering. Täckningsdjupet är även den största förutsättningen för vilken funktionalitet som
kan uppnås med växtbäddarna. Det gäller direkt genom möjligheter till dagvattenhantering och
förutsättningar för plantering av träd på tunneltaket och indirekt vilken typ av stadsbild, stadsrum,
ekologiska förutsättningar och mikroklimat som kan byggas.

Sektioner, Principer växtbäddar

Växtbäddar anpassas med hänsyn till rådande situation ovan tunneltak, samt ev. separering
enligt VA och dagvattenhandling. Se vidare VA och dagvattenhandlingar. Se bilaga 4
Typlösningar Växtbäddar.
2.3.1

Avsteg från Sundbybergs Stads Tekniska handbok

Växtbäddar anpassas med hänsyn till rådande situation ovan tunneltak, samt ev. separering
enligt VA och dagvattenhandling. Avsteg kan komma att göras från Sundbybergs 6
standardiserade växtbäddstyper.

Planernas färgmarkeringar i figur 1 och 2 anger vilket djup fyllningen ovan tunneltaket har i de
olika delarna utifrån ovan nämnda förutsättningar. Fyllningsdjupet kan översättas i ett värde för
vilken påkänning denna last utgör för tunneltaket. Om maxlast på tunneltaket överskrids ska
fyllning ersättas med lättfyllning.
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Figur 1. Redovisade laster på tunneltakets västra del.
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Figur 2. Redovisade laster på tunneltakets östra del.
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att ändras, men det framgår inte i denna Tekniska förstudie. Det skulle innebära omprojektering
av Järnvägspromenaden och anslutningar till den.

Kvarteren
Kvarteren är ej ännu definierade vad gäller entréer, fastighetsindelning, höjder och utformning
mm. och delvis innehåll. Kvarteren har justerats med hänsyn till de omfattande tekniska
aspekterna som finns i en tät stadsbebyggelse. Se figur 5 för en orienteringsfigur avseende nya
kvarter.

3.1

Kvarter A-C

De norra fasaderna har behövt dras tillbaka på grund av de omfattande ledningspaketen som
ligger utmed hela Järnvägsgatan.

3.6

Kvarter O

Detta kvarter innefattar flera utmaningar då det är en torgyta med såväl omfattande tekniska
begränsningar samtidigt som det ska anpassas till torgmiljön samt ett cykelstråk placerat i direkt
anslutning till fastigheten. Cykelstråkets dragning studeras vidare i kommande skeden.
Byggnaden planeras som ett mobilitetshus som innehåller cykelparkering, cykelservice och annan
cykelrelaterad verksamhet.

3.7
3.2

Kvarter H-F

Dessa kvarter kommer fortsätta utredas vidare och kan komma att påverkas av vissa tekniska
begränsningar såsom anslutningen mot stranden, grundvattennivå, avloppsledningar, angöring,
utrymningar, strandskydd mm. Det är relativt stor höjdskillnad mellan den norra och södra sidorna
av husen vilken måste beaktas.

3.3

Kvarter E1 och I

Kvarteren har påverkats av korsningsutformningen Löfströms allé-Järnvägspromenaden.
Korsningen är en knutpunkt i området, med mycket trafik, vilken medför att korsningen kräver
relativt mycket utrymme. Korsningen är även dimensionerad för busstrafik, vilket påverkar kvarter
I:s nordvästra hörn en del.
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3.5

Kvarterens utformning och funktioner anpassas till Trafikverkets anläggning och påverkas i
huvudsak av hur placeringen av entréer samt nedgångar till kollektivtrafiken planeras. Det finns
även ett stort stråk med ledningar i kvarteret P:s norra del som måste kunna passera.
Utformningen och anpassning av grundläggningen av kvarteren måste ta hänsyn till detta.
Nya stationsbyggnaden (Q1) är fortfarande under utredning, och kommer att få en annan
utbredning än redovisad.

Kvarter E1 och E2

Kvarteren har behövt minskas pga. GC-väg norr om parken. Även utformningen av
Järnvägspromenaden och korsningen vid Löfströms allé har gjort att kvarteren behövt minskas.

3.4

Kvarter P och Q

Kvarter J, K, L, M och N

Kvarteren i sig påverkas inte nämnvärt av några tekniska begränsningar. Anpassning av
entrénivåer mot Järnvägspromenaden blir viktigt. Fastighetsgränserna runt kvarteren kan komma

3.8

Kvarter R och S

Höjdsättningen av entréer behöver synkas med Löfströms allé, vilken delvis får ändrad höjdprofil i
och med att befintlig bro utgår. Det befintliga kvarteret nordväst om kvarter R kommer att
påverkas om muren i Löfströms Allé tas bort. Detta eftersom befintlig mark kommer att behöva
sänkas ca 60 cm.

3.9

Olösta områden, kvarter
-

Kvarter H-F
Kvarter E1 och E2
Kvarter J-N
Kvarter O
Kvarter P
Kvarter Q
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Figur 5. Orienteringsfigur avseende nya kvarter.
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Allmänt Väg/Gata
Generellt behöver projekterade väghöjder ses över och noggrannare anpassas mot befintliga
entréer, anslutande marknivåer samt ledningar/kablar. Vidare gatulösningar hanteras tillsammans
med berörda byggaktörer under planarbetet.
Samordning med landskap vad gäller trädplacering och ytor för avvattning, är under fortsatt
utredning, och är inte fullt redovisat i handlingarna.
Resultaten från de av Staden planerade trafikanalyserna kommer att beaktas och bearbetas
vidare till Systemhandlingsskedet.

4.1

Duvmossen

Höjdsättning av Järnvägspromenaden (figur 7) är fortsatt central för att klargöra vilken täckning
det blir ovan tunneln. Även omkringliggande fastigheter och befintliga och kommande
ledningar/kablar måste beaktas. Utformningen av gångstråket med hänsyn till angöringarna
behöver studeras vidare när entréerna till de nya kvarteren placeras. DP västra söder om
Järnvägspromenaden behöver generellt studeras vidare. Löfströmsvägen samt gångstråket längs
Bällstaån söder om kv F-H behöver utredas vidare i kommande skeden. Esplanadens linjeföring
bör om möjligt rätas ut i kommande skede. I nästa skede ska det utredas om det går att göra ett
släpp i muren mellan kvarter E1 och E2 för att avleda vatten vid skyfall. Även i korsningen
Järnvägspromenaden – Löfströms Allé ska det utredas om skyfallsvatten kan ledas ner i
Löfströmsvägen.

4.3

Löfströms allé

Figur 6. Duvmossen norr om Järnvägsgatan.
Figur 8. Löfströms allés utsträckning.

Den fortsatta utformningen och höjdsättning av teknikbyggnader i Duvmossen inklusive Anti
Corrosions fastighet är under utredning. Skyfallsanalysen visar att dagvattenhantering i
parken/grönområdet norr om Järnvägsgatan i figur 6 bör utredas.

4.2

Järnvägspromenaden

Vägprofilen och omfattning av murkonstruktion längs Löfströms allé (figur 8) behöver studeras
vidare för att hitta optimal lösning. Arbete pågår med att försöka ta bort muren, men det känns i
nuläget svårt. Torgytan mellan Kvarter E1 och entrén till Marabouparken behöver också utredas
vidare. Söder om korsningen Löfströms Allé – Max Sievert gata ska en låglinje placeras i
gång/cykelbanan för att klara avvattning vid skyfall.

Figur 7. Järnvägsområdets utsträckning.
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4.4

Järnvägsstationen

Figur 9. Järnvägsstationens placering.

Implementering av resultatet från funktionsutredningen vid Järnvägsstationen (figur 9) studeras
vidare främst med avseende på trafiklösningar och rörelser i området. Cykelbanans dragning vid
torget har studerats i flera olika alternativ men kan behöva utredas ytterligare. Lägen för
busshållplatser i Järnvägspromenaden har utretts i flera olika alternativ, och redovisat alternativ
anses som det mest lämpade. Korsningen Sturegatan – Lysgränd behöver utredas vidare med
avseende på dagvattenavrinning vid skyfall. Garageinfart i Kv Magasinet är inte löst, och måste
studeras vidare i nästa skede.

4.5

Östra delen

Figur 10. Gränssnittet mot Solna stad.

Generellt så behöver gränssnittet mot Solna Stad i figur 10 samordnas med Solnas kommande
exploatering. Särskilt Ekensbergsvägen som till stor del ligger i Solna behöver samordnas i plan
och höjd. Detta kan påverka höjdprofilen på Fabriksgränd, vilken är projekterad med lutning ut
mot Ekensbergsvägen, för att undvika instängt område (dagvatten).
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VA
En struktur för va-ledningsnät har tagits fram i denna förstudie för Sundbybergs nya stadskärna.
Förslag på större ledningsomläggningar, nyläggningar samt förbindelsepunkter till planerade
kvarter inom planområdet har utarbetats i samråd med SAVAB och redovisas på ritningarna.
Samordning har skett löpande med övriga ingående teknikområden i flera olika mötesforum.

5.1

Dagvatten

Se även Dagvattenutredning Sundbybergs nya stadskärna (Sweco), daterad 2022-03-18.
Preliminär dimensionering av dagvattenledningar är utförd enligt dimensioneringsnorm i Svenskt
Vatten P110. Återkomsttid för regn vid fylld ledning har valts till 10 år då planområdet utgörs av
centrum-/affärsområden. Klimatfaktor har valts till 1,25
Stora delar av centrala Sundbyberg omkring stadskärnan har idag ett kombinerat VA-system för
spillvatten och dagvatten, vilket innebär att dagvatten från dessa delar idag leds till
avloppsreningsverk.
I förstudien har projekteringen av dagvattenledningar anpassats för att möjliggöra en framtida
separering av det kombinerade systemet. En separering av det kombinerade systemet innebär att
avloppssystemet byggs om till ett duplikatsystem, det vill säga att man byter ut en gemensam
ledning mot två separata - en för spillvatten och en för dagvatten.
I figur 11 redovisas tekniska avrinningsområden i anslutning till området för nya stadskärnan. De
områden som idag har ett kombinerat system och är aktuella för framtida separering är AREA 2
till och med AREA 8 samt 9, 10 och 12.

Avlopp från avrinningsområdena med kombinerat system norr om Järnvägspromenaden ansluter
idag till befintlig spillvattentunnel, ”Underverket”, via ett antal bergborrade ledningar längs med
Järnvägspromenaden och Järnvägsgatan. Avlopp från avrinningsområdena AREA 9, 10 och 12
söder om Landsvägen ansluter idag till befintlig kombiledning längs tvärbanans norra sida.
I förstudien har dagvattenledningar projekterats fram till mottagningspunkt från respektive
avrinningsområde till planområdet där ledningarna proppas i avvaktan på utbyggnad av
duplikatsystem. I Stationsgatan har Trafikverket, samordnat med SNS-projektet, projekterat en
dagvattenledning, dimension 800 mm, från Järnvägspromenaden upp till korsningen med
Sturegatan där den proppas.
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Figur 11. Tekniska avrinningsområden.
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Figur 12. Filtermagasin för dagvatten norr om Marabouparken, bredvid Löfströmsvägen.

Dagvatten från avrinningsområdena AREA 3, 4 och 5 samt del av Järnvägspromenaden planeras
att ledas till ett filtermagasin norr om Marabouparken för rening. Magasinet är placerat bredvid
Löfströmsvägen, väster om hus E1, se figur 12. Det renade vattnet från magasinet avleds via
ledning i Löfströmsvägen till utlopp i Bällstaviken bredvid Annedalsbron.
Dagvatten som avrinner från AREA 6–10 samt AREA 12 planeras att ledas till ett filtermagasin vid
Bällstabro för rening. Magasinet föreslås placeras i gångytan mellan Ågatans vändplan och
Landsvägen, se figur 13. Placeringen av magasinet har bland annat gjorts med hänsyn till det
kommande regionala cykelstråket längs med Landsvägens västra sida. Underhållsarbete i
magasinet med uppställt servicefordon och öppna luckor ska kunna äga rum utan störningar för
trafikanter på cykelstråket. Utgående ledning från magasinet förläggs i sträckning tvärs
fastigheten Eken 11. Sträckningen för ledningen från filtermagasinet till mynning i Bällstaviken
behöver i nästa skede utredas avseende konflikter med befintliga ledningar, träd och intrång på
fastighetsmark. Läget och utformning av ledningens mynning mot Bällstaviken behöver också
fortsatt utredning med tanke på att det är stor ledningsdimension och stora flöden vid utloppet.
Det behöver ske en samordning av stadens planer på en ny utformning av strandpromenaden,
fastighetens slänt ner mot Bällstaviken och dagvattenutloppet. Det kan t ex vara aktuellt att
utforma utloppsdelen av ledningen med ett rektangulärt ”lågbyggt” tvärsnitt för att kunna korsa
under strandpromenaden med mynningen ovanför vattenytan.

Figur 13. Filtermagasin för dagvatten vid Bällstabro.

De föreslagna filtermagasinen bredvid Marabouparken respektive vid Bällstabro har i
projekteringen förutsatts vara av typen Ecovault filtermagasin. Anläggningarnas dimensionering,
reningseffekter, byggmått etc. bygger på uppgifter som kommer från produktleverantören Seka.
Det är generellt brist på utrymme inom området för stadskärnan och ett av de starkaste motiven
till att denna typ av anläggning föreslås är att Ecovaultmagasinen har kompakta mått i förhållande
till de avrinningsområden de är dimensionerade för.
För motiv av valen av anläggningarnas placering, se PM Placering av filtermagasin inom
Sundbybergs nya stadskärna (Sweco), daterad 2021-08-17. I detta PM finns dokumenterat alla
de lägen för filtermagasin som utretts och motiv för de som har förkastats.
Dagvatten från AREA 1 föreslås ledas till ett underjordiskt avsättningsmagasin i parken mellan
Järnvägsgatan och Kanalstigen i Duvmossen, se figur 14. AREA 1 har redan idag duplikatsystem
med separata ledningar för dagvatten respektive spillvatten.
Valet av ett avsättningsmagasin i Duvmossen har föregåtts av utredningar av genomförbarhet för
ett antal olika anläggningstyper, så som öppen damm, filtermagasin, flera mindre magasin
uppdelade för delavrinningsområden inom AREA 1. Utredningarna finns sammanfattade i PM
Dagvattenanläggningar Duvmossen (Sweco), daterad 2021-09-21.
Nivåer på mark och befintligt ledningssystem samt Bällstaåns dimensionerande
vattenståndsnivåer har sammantaget resulterat i att ett avsättningsmagasin med aktuella
förutsättningar är den mest lämplig typen av reningsanläggning, Avsättningsmagasinet är
dimensionerat och höjdsatt för att fungera med självfall (ingen pumpning).
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Magasinskonstruktionen blir mycket stor för att kunna uppfylla gällande reningskrav (längden är
ca 85 m och bredden ca 17 m). För drift- och underhållsändamål kommer magasinet behöva
förses med ett antal tillsyns- och nedstigningsluckor.
Utöver att ett avsättningsmagasin ska utföras i Duvmossen planerar staden att göra en
omfattande upprustning av parken i Duvmossen, utforma en skyfallsyta för att motverka
översvämning och eventuellt dra om och höja Järnvägsgatan. I kommande skede i projektet
behöver allt detta samordnas.
Avsättningsmagasinet ska utformas för att möjliggöra flödesproportionell provtagning av vattnet.

har en principskiss upprättats, se Bilaga 2 Styrning av dagvatten vid Järnvägspromenaden. Detta
system medför behov av omfattande skötselprogram för underhåll och spolning. Bland annat
kommer sträckor av inloppsledningarna till anläggningarna att stå dämda med vatten och kräva
regelbunden spolning för att undvika igensättning. Ledningarna kan även behöva frostskyddas
med exempelvis elvärmekablar.
En förutsättning för att kunna styra dagvatten till växtbäddsanläggningarna är att tvärgatorna har
en tillräcklig brant lutning så att erforderlig lutning erhålls på trycklinjen på den dämda ledningen
som ansluter till växtbädden. Denna förutsättning är uppfylld vid Björkhagsvägen, Ursviksvägen,
Starrbäckgatan och Fredsgatan. Inlopp till växtbäddarna och utlopp från växtbäddarna är
redovisade på ritningarna.
Lokalt omhändertagande av dagvatten är en viktig del för att uppnå ett robust system för
dagvattenhantering. Därför föreslås även skelettjordar för rening och fördröjning av dagvatten i
Löfströms allé, Strandpromenaden, Landsvägen samt Max Sievertsgatan

5.2

Spillvatten

En preliminär dimensionering har utförts för spillvattennätet inom området.
Preliminära ledningsdimensioner redovisas på VA-planerna.
För dimensioneringsunderlag se Bilaga 3 Dimensioneringsunderlag spillvattennät.
Dimensioneringen har utförts enligt Svenskt Vatten P110 med följande antagna ingångsvärden.
Specifik spillvattenförbrukning 170 liter/(person*dygn)
Maxdygnsfaktor 1,8
Maxtimfaktor 2,1
2,8 personer/lägenhet
Säkerhetsfaktor

𝑄𝑓𝑢𝑙𝑙
𝑄𝑑𝑖𝑚

= 1,5 (ca 70 % fyllnadsgrad i ledning)

Lednings ytråhet k = 1,0 mm (motsvarande betongledning)

BTA-beräkning för Sundbybergs nya stadskärna har erhållits från planenheten. Underlaget har
status ”arbetsmaterial” och redovisar areaberäkningar, BTA, antal lägenheter, lokalytor mm för
planerade kvarter.

Figur 14. Underjordiskt avsättningsmagasin för dagvatten i Duvmossen.

Enligt SNS-projektets dagvattenutredning ska 90 % av årsmedelnederbörden renas (åtgärdsnivå
20 mm) för att säkerställa att reningskraven för dagvatten uppnås. Som ett steg för rening, utöver
ovan beskrivna filtermagasin och avsättningsmagasin, har dagvattenutredningen föreslagit att
planerade växtbäddar och skelettjordar på Järnvägspromenaden ska nyttjas för rening. För att
projektet ska kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvatten krävs långtgående rening av
dagvattnet. Separeringen av det kombinerade nätet innebär annars en oacceptabel ökad
närsaltbelastning till recipienten Mälaren-Ulvsundasjön. Som ytterligare ett komplement för att
omhänderta dagvatten i växtbäddarna är ambitionen att i största möjliga mån även infiltrera och
rena dagvatten längs med järnvägstunneln i en infiltrationsanläggning i fyllningsmaterialet i
skyddszonen. Även växtbäddarna längs Löfströms Allé är utformade för hantering av dagvatten.
För styrning av dagvatten från de norrgående tvärgatorna till Järnvägspromenaden med
ledningsanslutningar till växtbäddar samt till infiltrationsanläggning i skyddszonen bredvid tunneln

Planenheten har i detta skede räknat med antal nya lägenheter baserad på en genomsnittlig
lägenhetsstorlek på 75 kvm + 25 kvm kommunikationsyta = 100 kvm. Enligt önskemål från
SAVAB har vid dimensioneringen av spillvattennätet antagits dubbla antal nya lägenheter, dvs att
genomsnittlig lägenhetsstorlek uppgår till 50 kvm i området. Detta för att uppnå tillfredsställande
säkerhetsmarginal vid dimensionering av ledningarna.
För de befintliga kvarter som idag mestadels inrymmer kontors-/företagsverksamheter har
antagits en framtida möjlighet att konvertera till fastigheter med bostadsändamål. Även här har en
lägenhetsstorlek på 50 kvm antagits. Bostäder har i allmänhet mycket större vattenförbrukning
jämfört med kontorsliknande verksamheter. Även här har antagandet gjorts för att höja
marginalen i dimensionering och säkra kapaciteten i VA-systemet på lång sikt.
Uppgifter om dagens spillvattenflöden från befintliga fastigheter har inte erhållits i detta skede.
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Som en följd av planerade och befintliga ledningsdragningar för spillvatten är tillrinningsområdena
uppdelade i områdena S1, S2, S3 och S5. Se Bilaga 3.
Område S1 (DP Västra, delen söder om Järnvägspromenaden): Ny ledning S315
(dimensionerande flöde ca 50 l/s) från området ansluts till befintlig spillvattenledning S800 som
ligger i östlig-västlig riktning söder om Marabouparken längs Bällstaån. S800 övergår till mindre
dimension S400 vid Ågatan 14 på en sträcka av 80–100 m. Denna ledningsträcka ligger endast i
någon promilles lutning mellan brunnarna och om sättningar har bildats på ledningen riskerar den
att ha otillräcklig kapacitet och funktion för tillkommande flöde från DP Västra. Därför
rekommenderas det att i kommande skede utreda om någon form av åtgärd behöver vidtas för
ledningssträckan.
Område S2 (Området kring kv. Kabeln): Avleds via ny ledning S400 (dimensionerande flöde ca
100 l/s) söderut i Ågatan från korsningen Löfströms Allé/Ågatan. För de nya bostäderna som är
under uppförande i kv. Tråden, kv. Alpha, kv. Blåslampan, har beräknade spillvattenflöden
erhållits från exploatören Skandia Fastigheter.

SAVAB avser att i senare skede utföra en modellering för mer detaljerad dimensionering av
vatten- och spillvattennätet i området.

5.4

Drift och underhåll av VA-anläggningar

I samband med detaljprojektering och byggande av Savabs VA-anläggningar ska detaljerade
driftinstruktioner upprättas. Det gäller till exempel filtermagasin, avsättningsmagasin,
infiltrationsanläggningar och dagvattenrännor med flera.
I projekteringens alla skeden i projektet är det viktigt att utforma och placera VA-anläggningarna
så att det alltid finns goda möjligheter att angöra med lämplig typ av servicefordon intill
anläggningarna. Det behöver vara en god framkomlighet både för planerat underhåll såväl som i
samband med utryckning vid akuta driftfel.

5.5

Befintligt VA-system i Landsvägen

Område S3 (Området kring Ågatan) +S1+S2: (dimensionerande flöde ca 200 l/s) Avleds via
befintlig ledning i Ågatans östra del. Den befintliga Ledningens dimension varierar mellan 450 och
800 mm. Nära korsningen med Landsvägen ansluter ledningen till spillvattentunneln via ett
bergborrhål. Ledningen bedöms ha tillräcklig kapacitet längs aktuell sträcka.

I Landsvägen ligger delar av Savabs befintliga ledningssystem mycket svåråtkomligt pga. att
tvärbanan har anlagts nära ledningarna. En lång sträcka av tvärbanans spårområde har till och
med placerats rakt ovanför Savabs stora kombiledning vilket i stort sett omöjliggör åtkomst till
den.

Område S4 (Kvarter C och D samt befintligt bostadsområde norr om Järnvägsgatan) Avleds via
planerad S250 i Järnvägsgatan österut och övergår längre nedströms till planerad K600. K600
ansluter vid Fredsgatans ände till befintlig spillvattentunnel. Efter separering av ledningsnätet i
berört område övergår K600 till en spillvattenledning S600.

Landsvägen ligger utanför projektområdet och ingen projektering för omläggningar av ledningarna
har utförts, men Savab har under arbetet med förstudien lyft upp frågan om att projektlösningen
med nya anslutningar från Sundbybergs torg, stationsområdet, resecentrum mm ökar beroendet
av ledningarna under tvärbanan. Vid behov av felavhjälpning kommer det uppstå mycket höga
kostnader för Savab.

Område S5 (Kvarter A och B samt del av befintligt bostadsområde norr om Järnvägsgatan): Ny
ledning S315 (dimensionerande flöde ca 40 l/s) utförs i Järnvägsgatan med anslutning till befintligt
tunnelsänke mellan Lönnen 13 och sopsugcentralen.

5.3

Vatten

I nästa skede bör frågan om ny lösning för ett bättre VA-system i Landsvägen lyftas, enligt Savab.

5.6

Projekterat vattenledningsnät följer i stort spillvattennätet. Antagna lägen för servisanslutningar till
nya kvarter/fastigheter samt förslag på brandpostlägen är inlagda på planritningarna.
Nya rundmatningsledningar för ökad leveranssäkerhet är projekterade. Ledningar för
rundmatningar är projekterade inom kv. Kabeln söder om hus N (Vasagatans förlängning), längs
med befintlig spillvattenledning söder om Marabouparken, kring husen F, G, H samt i Ågatan
söder om parkeringshuset.
På vissa sträckor hamnar vattenledningarna under större konstruktioner. I sådana passager ska
vattenledningarna installeras i skyddsrör för att underlätta tillgänglighet och reparation.
Exempelvis gäller det ledningssträckning under trappkonstruktioner i utrymmet mellan hus E2 och
hus F samt korsning med en trappa vid Sundbybergs Torg. Vattenledning förses med skyddsrör
även i sträckning mellan Järnvägstunneln och hus T vid Sundbybergs torg. Anledningen är att
den trånga passagen medför att avståndet mellan huset och vattenledningen blir mycket litet.
En ny avsättning från Norrvattens huvudvattenledning för matning till Savabs vattenledningsnät är
projekterad i norra delen av Löfströms Allé. Avsättningen ska utformas i enlighet med Norrvattens
krav.

Olösta områden, VA

Infiltrationsanläggningen i järnvägstunnelns skyddszon
Det är många oklarheter kring förutsättningarna och funktionen för föreslagen
infiltrationsanläggning i tunnelns skyddszon längs Järnvägspromenaden. Vilket utrymme finns
tillgängligt? På vilka sträckor ska TRV:s spont dras? Samordning behövs med TRV. Oklart med
tillstånd från Trafikverket att infiltrera dagvatten i zonen?
Vidare är det nödvändigt att det upprättas konsekvensbeskrivning och riskanalys avseende
infiltrationsanläggningen i kommande projekteringsskede. Det måste säkerställas att infiltration av
dagvatten inte leder till skador på intilliggande fastigheter, järnvägstunnel eller andra anläggningar
Dagvattenrännan från Fabriksgränd förbi Resecentrum/stationsområdet
Rännans plansträckning i nuläget är inte acceptabel pga. att den ligger rakt ovanför kombiledning
K1000.
Besked behövs om stationsbyggnadens grundläggning. Rännans sträckning behöver samordnas
med fundamentens placeringar.
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Vidare behöver det utredas vilka av de befintliga dagvattenserviserna från angränsande
byggnader som kan anslutas till rännan.
VA har tidigare undersökt möjligheten att korsa över tunneln med ränna (eller ledning) längre
västerut mot Rosengatan för att få bättre nivåförhållanden. Det fungerar inte heller pga. höga
tunneltaksnivåer och tunn marktäckning över bjälklaget.

Krock mellan dagvattenbrunnar och VA-ledningar i Fredsgatan
Besvärligt med höjdsättning. VA/gata behöver lösa detta.
Norra delen av Max Sieverts gata
Projektering av VA-ledningar behöver justeras efter senaste gatuutformningen

VA-omläggningar Löfströms Allé/kv. Kabeln med dagvattenutlopp i Bällstaviken

Provisorier under byggtid, etappindelning

Optimal lösning för VA-systemet behöver utredas. Kan befintliga VA-ledningar i Max Sieverts gata
läggas om (höjas)? Kan Befintlig dagvattenservis till Kabelfabriken höjas alternativt pumpas eller
slopas? Kan befintliga ledningar på kvartersmark öster om parkeringshuset slopas?

Hur hålla befintliga VA-system i drift under byggtid? Produktionsplanering
Behov av markförstärkningsåtgärder för VA-anläggningar
I tekniska förstudien har behov av markförstärkningsåtgärder för VA-anläggningar inte beaktats.

Duvmossen
Samordning behövs avseende parkutformning, avsättningsmagasin, skyfallsytor, omdragning av
Järnvägsgatan.
VA-ledningar i Esplanaden
Befintlig kombiledning (K1800 mm) föreslås att renoveras med exempelvis flexibelt foder och att
nyttjas som dagvattenledning från Järnvägspromenaden ner till Landsvägen. Det behöver utredas
om dubbla spillvattenledningar (en på ömse sida om K1800) behövs i Esplanaden för att
möjliggöra omkoppling av befintliga spillvattenserviser från intilliggande hus med hänsyn till
nivåer.

Geotekniska sonderingar i fält och bedömning av sättningar och behov av
markförstärkningsåtgärder för ledningar, dagvattenmagasin etc. behöver utföras i kommande
skeden.
Ett exempel på frågeställning som behöver lösas är hur ledningarna ska skyddas vid övergång
från tunneltak till omgivande mark som sätter sig. Det är risk att ledningarna knäcks om inte
länkplatta eller liknande anläggs under ledningarna mot tunnelkonstruktionen. Samordning krävs
med TRV.

5.7

Avsteg från Savabs tekniska handbok, VA

Dagvattenutlopp vid Aktivitetsparken/Annedalsbron
Undersök möjligheten att flytta utloppet (D1200 mm) från den södra sidan till den norra sidan av
Annedalsbron. Orsaken är att det finns fina träd på den södra sidan.
Järnvägsgatan norr om hus D
Samordning behövs mellan SNS och TRV avseende VA-ledningarnas placering i gatan. TRV har
projekterat vattenledningen, SNS har projekterat spill- och dagvattenledning.
Dämningsnivåer i Bällstaån
SNS-projektet behöver ta fram dämningsnivåer. Det behövs bland annat för att säkerställa
fungerande dagvattenreningsanläggningar i Duvmossen så det undviks att skadlig dämning in i
anläggning från Bällstaån sker.

Åtkomlighet till ledningar. Brist på utrymme i gatuområdena gör att VA-ledningar behöver
placering med litet horisontellt avstånd till andra ledningsslag. För åtkomst till VA-ledningarna
genom schakt för reparationer kommer sponter behöva användas på många sträckor.
Det kan bli aktuellt med stålrör, eller andra höghållfasta rörtyper, i stället för betongrör på vissa
sträckor för ledningarna. Orsaken till detta är dels att klara trafiklaster på rören vid grund
förläggning, t ex för ledningar ovanför tunneltaket, dels att få ner ytterdimensionen på ledningen
för att klara korsningar med andra ledningar.
Rännkonstruktion av betong för dagvatten i stället för standardrör sträckan från Fabriksgränd,
längs kv. Godset och tvärs tunneltaket bredvid stationsbyggnaden. Tunga galler av gjutjärn var
30:e meter att hantera vid spolning, slamsugning. För att lyfta av gallren krävs fordon med lift.
Olika typer av lågbyggda brunnar, rännor och eventuellt elkabeluppvärmning för dagvattensystem
på Järnvägspromenaden.

Hantering av dagvatten i växtbäddar längs Löfströms Allé
Behöver samordnas mellan LA, VA och gata. Placering av dagvattenbrunnar, anslutningar, utlopp
etc.
Magasinerande vistelseytan på Järnvägspromenaden

Delar av ledningssträckorna som ansluter till växtbäddar kommer att permanent stå dämda. Det
kommer eventuellt medföra behov av elvärmekabel för att förhindra frysning. Det medför även
behov av ett underhållsprogram med frekvent spolning av ledningarna för att hindra igensättning.

Utformning av parkytan mellan Fredsgatan och Brunnsgatan behöver färdigställas. LA har
önskemål om att ytan ska fungera som en liten översvämningsyta.
Krockar mellan träd och VA-ledningar/brunnar
Det är konflikter på några ställen. En generell översyn behövs.
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Avstämning med:
Nima Khosrow Panah, Skanova
Joakim Sjöndin-Holm, projektör Eltelnetworks

Ledningssamordning
Arbetet med den fördjupade tekniska förstudien har genomförts via ett stort antal
ledningssamordningsmöten och arbetsmöten.
De olika ledningsslagen är projekterade med olika detaljnivå, från detaljprojektering till
grovplanering och skiss, men där ledningsägarna fått tillfällen till avstämningar av de förslag som
projektet tagit fram. I senare skede av detaljprojektering kommer justeringar ske, både av
kanalisation, ledningar, brunnar.
De ledningsägare som varit involverade i förstudien är:
• Ledningsägare: Savab (Sopsug)
Deltagande:
Fredrik Nilsson, Savab
Kristofer Karlström, projektör Projektsopsug
•

Ledningsägare: Vattenfall (El)
Deltagande:
Kosar Qorbani, Vattenfall
Nicklas Bäcker, Ramböll

•

Ledningsägare: Norrenergi (Fjärrvärme, fjärrkyla)
Deltagande:
Stefan Bergerheim, Fjärrvärmeprojekt

•

•

•

Fiber
•

•

Ledningsägare: Gasnätet Stockholm gas)
Deltagande:
Stefan Bergerheim, Fjärrvärmeprojekt
Ledningsägare: Savab (VA)
Deltagande:
Niklas Pettersson, Savab
Jan-Åke Axelsson, Bjerking
Johan Lundqvist, Bjerking
Ledningsägare: Norrvatten (Vatten)
Deltagande:
Margareta Mizgalewicz, Norrvatten
Johan Lundqvist, Bjerking

Ledningsägare: Sundbybergs Stadsnät
Avstämning med:
Gunnar Eriksson, Sundbybergs Stadsnät
Ledningsägare: Skanova

•

Ledningsägare: Tele2
Avstämning med:
Joakim Sjöndin-Holm, Eltelnetworks

•

Ledningsägare: Stokab
Avstämning med:
Göran Fahlén, Stokab
Hans Sjökvist, WSP

I förstudien ingår även ledningsunderlag som är projekterat av Trafikverket. De byggdelar hos
Trafikverket som ingår i förstudien är:
• 1301 Esplanaden korsande ledningar
• 1302 Löfströms allé bro, korsande ledningar
• 1304 Stationsgatan, korsande ledningar
• 1501 Stationsgatan, nytt sänke till underverket
• 1502 Solna businesspark – Esplanaden
• 1503 Esplanaden – Löfströms Allé
Statusen på dessa handlingar är varierande och behöver stämmas av i nästa fas.

6.1

Ledningsägare

Sopsug
En ny sopsugsstation planeras att samlokalisera med parkeringshus/garage väster om Lönnen
13, se byggnad U i figur 5. Hit kommer soporna ledas från de nyplanerade kvarteren i de västra
delarna via Järnvägsgatan och söderut mot Järnvägspromenaden via lokalgatan mellan kvarter A
och B. För lokalisering, se figur 5.
Vattenfall
Placering nätstationer har utförts i samråd med Vattenfall.
Totalt har fem nya nätstationer planerats.
Tre nätstationer för att försörja ny bebyggelse har placerats ut i kvarter C, E2, G och Q2.
Dessutom har en ny nätstation placerats i yta väster om Lönnen 13, mellan byggnad U och V i
figur5. Denna nätstation ersätter en befintlig nätstation och försörjer befintliga fastigheter norr om
Järnvägsgatan.
Denna nya nätstation kan också vara behjälplig för byggström när nya kvarter ska byggas.
För att ersätta den befintliga nätstationen behöver även ett skåp vid hus A flyttas från södra till
norra delen av Järnvägsgatan.
Då elstråken i vissa fall kan bli väldigt utrymmeskrävande har det diskuterats att använda OPIkanaler på vissa platser.
Framtida projektering får visa var OPI-kanaler respektive traditionell förläggning är mest lämpligt.
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Fiber
Fiberägare i projektet är Skanova, Tele2, Sundbybergs Stadsnät och Stokab
Med fiberägarna har önskade stråkbredder stämts av i början av projektet och ledningsdragning
stämts av i slutet av projektet.
Fiberserviser till nya kvarter i SNS-projektet har planerats för Sundbyberg Stadsnät, Skanova och
Tele2.
Stokabs kanalisation är transportledningar genom Sundbyberg och dess funktionalitet ska
bibehållas.
Utrymme om 0,2–0,8 m per ledningsägare har reserverats åt fiber.
Fjärrvärme/fjärrkyla
Fjärrvärme och fjärrkyla har ledningar i stort sett överallt i projektet.
Järnvägsgatan
I Järnvägsgatan har hänsyn tagits till befintlig fjärrvärmeledning.
Järnvägspromenaden
I den kommande Järnvägspromenaden är fjärrvärme/fjärrkyla planerad från västra
tunnelmynningen till Ursviksvägen.
I dagsläget har Norrenergi inget beslut eller kundunderlag på att bygga ut fjärrkyla i de västra
delarna och ett omtag kan behöva tas i senare skede. Detta kan innebära att mindre plats för
Norrenergi behöver tas i anspråk på tunneltaket i de västra delarna.
Löfströms allé
I Löfströms allé har hänsyn till befintlig fjärrkyla och fjärrvärme tagits i gatuprojekteringen. Dock
krävs viss omläggning av ledningar i Löfströms allé.
Max Sieverts gata
I Max Sieverts gata har gatutformningen anpassats efter befintlig fjärrvärme, fjärrkyla.
Sundbybergs Torg
På Sundbybergs Torg har fjärrvärme, fjärrkyla projekterats i Trafikverkets projekt. Hänsyn till detta
har tagits för att minimera kommunens omläggningar av ledningarna. Ledningar läggs dock om
även i detta projekt.
Utformning av hus T måste ses över i senare skede då nuvarande lösning ej är kompatibel med
befintlig fjärrkyla.
Fjärrkyla önskar ett avstånd till 2 m från sin ledning vilket ej uppfylls i dagsläget.
Kring Stationshus (Q1)
Fjärrvärmeservis till stationshus är projekterat.
Fjärrkyla som läggs om av Trafikverket norr om Q1 planeras i dagsläget ingen åtgärd av.
Gas
Gasnätet Stockholm har ledningar i och ur drift runtom i Sundbyberg.
I Järnvägsgatan ligger ledningar som försörjer mestadels restauranger längs med gatan. Den
ledningen kommer behöva läggas om när Järnvägsgatans byggs om.
Om behov av gas uppstår i de nyplanerade västra kvarteren distribueras detta via lokalgator från
Järnvägsgatan till Järnvägspromenaden.
I Löfströms allé ligger i dagsläget en ej driftsatt gasledning som utgår och kan rivas och
dokumenteras.

Norrvatten
Planerad omläggning från Duvmossen till Ursviksvägen och söderut till befintlig ledning i
Löfströms allé. I samråd med Norrvatten har en fri zon på 1,5 m från centrumledning planerats in.
I Löfströms allé har träd planerats så att de ej hamnar 2,5 m från centrum befintlig ledning.
VA Savab
Placering av VA-ledningar är gjorda för att minimera gatuområdet som behöver stängas av vid
eventuellt underhållsarbete. Spont kan komma att behövas vid framtida framschaktning av vissa
ledningssträckor för att minimera schaktbredder. Detta kommer att behöva studeras mer i detalj i
kommande projekteringsfas.

6.2

Områden, LSO

Järnvägsgatan
En del av denna förstudie är att säkerställa utrymme för nödvändiga ledningsomläggningar i
Järnvägsgatan mellan Kanalstigen och Starrbäcksgatan.
I det arbetet har hänsyn tagits till ny gatuutformning och ledningsägares framtida behov, för att i
samråd med Sundbyberg Stads planavdelning fastställa var fasadgränser för nya byggnader bör
hamna.
Generellt sett kan man säga att befintliga ledningar i den norra trottoaren kommer ligga kvar eller
justeras in mot norra trottoaren, medan nyförläggning av VA, Norrvatten, gas, fiber sker i körbana
och den södra trottoaren.
För kvarter A, B, C och D kommer anslutning av VA ske från Järnvägsgatan.
Detta arbete finns redovisat i sektioner X, A, B, C och D.

Figur 15. Sektion A-A Järnvägsgatan
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Järnvägspromenaden från västra tunnelmynningen till Ursviksvägen.
För att försörja ny bebyggelse runt Järnvägspromenaden har ledningslägen för fjärrvärme,
fjärrkyla, fiber, el, sopsug och dagvatten tagits fram och placerats i Järnvägspromenaden.
Arbetet har skett i samråd med gatuprojektör och landskapsarkitekter. Höjdsättningen av marken
ovanför tunneln är säkerställt så att serviser ska kunna nå de kommande byggnaderna.
För nya kvarter i anslutning till Järnvägspromenaden kommer anslutning av fjärrvärme, fjärrkyla,
gas, el, fiber och sopsug ske från Järnvägspromenaden eller dess lokalgator.
Detta arbete finns redovisat i sektion CC, H och J.
Sektioner för denna sträckas lokalgator finns redovisat i sektion E, F och G i ritningarna.

Löfströms allé kan delas in i två delar.
- Ursviksvägen – Ågatan
- Ågatan - Landsvägen
Mellan Ursviksvägen och Ågatan sker mycket ledningsomläggningar. VA, fjärrvärme, fjärrkyla,
fiber, el och Norrvatten.
Befintliga ledningar i den nordöstra trottoaren läggs om i nytt läge.
Mellan Ågatan och Landsvägen behålls befintliga ledningar i den nordöstra trottoaren. Stokabs
brunn behålls.
Nytt dagvatten förläggs i ny körbana.
Fjärrvärme och fjärrkyla läggs om i körbana delar av sträckan.
Detta arbete finns redovisat i sektion U, K, L och M.

Figur 16. Sektion vid Järnvägspromenaden

Löfströmsvägen
Längs med Marabouparken och hus F, E1 och E2 går Löfströmsvägen från Ursviksvägen till
Bällstaån.
För att lösa dagvattenförsörjningen ska SAVAB förlägga en D1200 i gatan, vilket medför flytt av
befintlig el och fiber till nytt läge.
Befintlig fjärrvärme tas bort och förläggs mellan hus F och G i stället.
Detta arbete finns redovisat i sektion BB, S, och T.
Bällstaån
Mellan hus H, G, F och Bällstaån anläggs en gata. Med nya VA-ledningar, Sundbybergs Stadsnät
och fjärrvärme.
Anslutningar till fjärrvärme, vatten och dagvatten kommer från lokalgatan mellan hus G och F
vertikalt i en projekterad trappa. Fjärrvärme förläggs här under trappa.
Insidan av trappkonstruktionen kommer vara tillgänglig för berörda ledningsägare.
Trapplösningen behöver förses med en bottenvåning under mark för att driftkrav från berörda
ledningsägare ska kunna uppfyllas.
Detta arbete finns redovisat i sektion AA och DD.
Löfströms Allé
Löfströms allé sträcker sig från Järnvägspromenaden till Landsvägen.
Ny gatuutformning är anpassad för att Norrvattens V800 ska ligga kvar i så stor utsträckning som
möjligt.

Figur 17. Sektion Löfströms allé

Max Sieverts gata
Gatan är anpassad för att befintlig fjärrvärme och fjärrkyla ska kunna ligga kvar i dess nuvarande
läge. Fiber och el flyttas från kommande trädområde till trottoar mot Kv Tråden.
Detta arbete finns redovisat i sektion N.
Ågatan
En ny D800 dagvattenledning läggs från Löfströms allé till Bällstaån. Till följd av detta läggs el och
Skanova om i trottoar. Stadsnät passar på att lägga en del ny kanalisation i trottoar.
Detta arbete finns redovisat i sektionerna GG och HH.
Sundbybergs Torg
Sundbybergs torg innehåller mycket ledningar. Bland annat en befintlig nätstation, en
gasanläggning, fjärrvärme, fjärrkyla, VA, fiber och el.
För att klara en ny utformning av torget läggs samtliga ledningar om.
Vid tunnelkanten mot Sundbybergs Torg anläggs en stor dagvattenledning med dimension
D1200.
En trappkonstruktion är planerad på torget. För att passera denna läggs ledningarna i skyddsrör.
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Ett gränssnitt för ledningsprojekteringen vid Sundbybergs Torg är Trafikverkets projektering av
ledningar från Stationsgatan till torget. Framtida samordning krävs med Trafikverket.
Skanova har anpassat sin projektering i Trafikverkets projekt efter önskemål från SNS. Bland
annat har placeringen av en T24-brunn justerats och den förväntas ligga kvar där även i SNSprojektet.
Detta arbete finns redovisat i sektioner R.
Dagvattenmagasin Landsvägen
Ett förslag på nytt dagvattenmagasin har tagits fram.
Till följd av detta behöver flyttar av Stokab, fjärrvärme, Stadsnät, Tele2, Skanova, VA och El ske.
Omläggningar vid dagvattenmagasinet är skissade och behöver detaljprojekteras i senare skede.

6.2.1

Olösta områden, LSO

1. Skedsplanering
Det behöver tittas mer i detalj på etappindelningar, skedesindelningar, byggordning.
2. Korsning Järnvägspromenaden vid Stationsgatan och Sundbybergs Torg
För att kunna säkerställa att Sundbyberg Stads önskemål om utformning av torget samt
att dagvattenhanteringen fungerar måste vidare samordning med Trafikverket ske.
3. Spont i Trafikverkets skyddszon
Hittills bristfälligt underlag på de sponter som Trafikverkets planerar behöver samordnas
vidare kommunens planerade ledningsomläggningar.
4. Ledningar i Trafikverkets skyddszon
De planerade ledningsomläggningarna bygger på att ledningar får ligga i Trafikverkets
skyddszon. Bekräftelse på att så är fallet nödvändigt. Det råder dessutom osäkerheter
kring infiltrationssystem för dagvatten samt spontlösningar som Trafikverket och SAVAB
planerar. Nedan ett exempel på Järnvägsgatan vid Bangatan:

Figur 18. Sektion Järnvägsgatan vid Bangatan

5. Framtida stationshus
Det framtida stationshuset(Q1) öster om Sundbybergs torg är omgivet av ledningar,
särskilt mot Kv Godset.
I området mellan stationshus och Kv Godset kommer Trafikverket förlägga fjärrkyla, fiber,
el, vatten och en kombinerad ledning.
Kommunen kommer anlägga en dagvattenränna i samma område. Placering av ovan
nämnda anläggningar behöver utredas i senare skede i samband med att utformningen
av stationshuset bestäms.
6. Tunneltakets nivå
De planerade ledningsomläggningarna på tunneltak är anpassade efter tidigare
levererade höjder på överkant tunnel.
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dagens cykelbana på västra sidan skulle behöva breddas. Det är också önskvärt att gatan har
liknande utformning längs hela sträckan norr och söder om Järnvägsgatan.

Gator utanför projektområdet
Starrbäcksgatan
Starrbäcksgatan norr om Järnvägsgatan ligger utanför projektområdet och utreds av kommunen i
ett separat projekt. Projektområdets slutlösning beror dock av hur man väljer att hantera
Starrbäcksgatan. Järnvägspromenaden är ett viktigt framtida gång- och parkstråk och höga
fordonsflöden på Järnvägsgatan bör undvikas, därför vore det en fördel om Starrbäcksgatans
koppling till Järnvägspromenaden kunde stängas av för allmän trafik. En förutsättning för att detta
ska kunna göras är dock att Starbäcksgatan enkelriktas åt samma håll som den nya gatan norr
om kvarter D, så att denna gata blir en förlängning av Starrbäcksgatan.
Genom att enkelrikta gatan skulle man även kunna få bättre utrymme för gångtrafik, grönska och
möblering som saknas där i dagsläget. Kantstengatuparkering kan också anläggas på gatan vid
behov. Enkelriktning mot antingen Svalgränd eller Järnvägspromenaden samt gatuutformningen
kommer att utredas vidare i nästa skede.

Om gatan är dubbelriktad likt idag behöver fordon antingen kunna vända vid Starrbäcksgatans
södra ände eller kunna ansluta till Järnvägsgatan genom en koppling däremellan. Båda dessa
alternativ vore sämre för projektområdets trafiklösning och gestaltning.
Esplanaden
Esplanaden söder om Järnvägspromenaden ingår i projektområdet medan Esplanaden norr om
Järnvägspromenaden ligger utanför, men de båda delarna påverkas till stor del av de
angränsande fastigheterna och av den trafiklösning som föreslås för stadskärnan.
Angöringsytor behöver finnas på östra sidan för att säkerställa tillgänglighetskrav samt leveranser
till fastigheterna. Infarter till gångfartsområdena norr om Biblioteket och Järnvägspromenaden
behöver detaljstuderas. Körbanan måste projekteras för att säkerställa bussframkomlighet och
minst ett enkelt hållplatsläge för buss på gatan kan bli aktuellt vid kvarteret Banken. Korsningarna
med Järnvägsgatan, Vasagatan och Landsvägen kommer behöva byggas om och få en
annorlunda utformning.

För att kunna göra de förändringar som krävs på gatan för projektet med stadskärnan behöver ett
helhetsgrepp för hela gatan tas. Esplanadens utformning kommer också att bero på den
Mobilitetsstrategi som kommunen för närvarande arbetar med att ta fram. Esplanadens framtida
utformning kommer därför hanteras i nästa skede.
Rosengatan
Rosengatan ligger utanför projektområdet, men påverkas eftersom den ansluter till den planerade
nya bussterminalen på Järnvägsgatan och eftersom det förväntas bli ett viktigare cykelstråk i
framtiden. För att bussterminalen ska fungera bra förslås Rosengatan projekteras om som
återvändsgata, så att bilar inte kan ta sig från och till Järnvägsgatan därifrån. I korsningen
planeras en vändplats för vanliga privata fordon och gatan regleras och skyltas som
återvändsväg.
För att säkerställa framkomlighet för längre fordon såsom räddningstjänst, driftfordon och
avfallsfordon på Rosengatan föreslås passage över gångytan längs Järnvägsgatan. På östra
sidan föreslås en dubbelriktad cykelbana för att hantera framtida cykelflöden. Framtida utformning
behöver ta hänsyn till befintliga träd i gatan och angöring till närliggande fastigheter.
Gatuutformningen kommer att utredas vidare i nästa skede.

Sturegatan och Fabriksgränd
Sturegatan och Fabriksgränd ligger utanför projektområdet, men påverkas av de planerade
omdaningarna av resecentrum och bussterminalen. Flera av nya resecentrums funktioner
kommer behöva orienteras till dessa gator, vilket kommer kräva viss ombyggnad. I projektet har
tidiga förslag tagits fram, men dessa kommer behöva fördjupas och fastställas i samråd med
omkringliggande fastighetsägare i kommande skede.

Samtidigt behöver stora delar av dagens funktioner för gatan kunna bevaras. Esplanaden är en
viktig gata ur gestaltningsperspektiv, en vykortgata med stadens symbol, Vattentornet, i
fonden. Därför är siktlinjen och trädraderna viktiga element. God sikt är också en viktig
förutsättning för trafiksäkerheten. Esplanaden är ett viktigt gång- och cykelstråk för staden och
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Teknikbyggnad/
P-garage

Bef spillanslutning
till tunnel

S315

Antal lgh 110

S250

S250

Område S5

S315

Antal lgh 240

Antal lgh 350

S250

S315

Antal lgh 440

Antal lgh 250

S315

Antal lgh 60

C1:
Antal lgh 250

Område S1

S250

C2:
Antal lgh 250

S250

Bef S800

Antal lgh 60

Område S3

Område S2

Antal lgh 37

BTA 2700 m2
ANTAL LGH 55

S250

Antal lgh 254
Lokaler? 2170 m2

Område S4

Eken 13

Antal lgh 240

K600 som efter
separering övergår
till S600

R

Antal lgh 55

Eken 10

S250

Antal lgh 254
Lokaler? 2250 m2

S

Eken 8

Antal lgh 55

BYA 6500 M2
VÅNINGSPLAN 5
BTA 26000 M2
NY PÅBYGGNAD BTA 7850 M2
ANTAL LGH 680

S250

BYA 3610 M2
VÅNINGSPLAN 4
BTA 11600 M2
ANTAL LGH 230

Eken 9

Antal lgh 55

S315

Kvarter K2:
Sannolikt spillvattenflöde 11 l/s

Kabelfabriken

Antal lgh 184
Lokaler? 2250 m2

Bef spillanslutning
till tunnel

Bef S400
ca 100 l/s

Antal lgh 226
Övr yta 13270 m2

Eken 11

Antal lgh 130

S315

Underlag från Belatchew (Dwg-filen "211109 Volymstudie Alt scenario 2A_BTA_uppdat kv F SNS västra Belatchew") avseende uppgifter om ljus BTA för DP
Västra (hus A, B, C, D, E1, E2, F, G, H). Även här är Savabs antagande 50 m2/lgh.

BYA 4300 M2
VÅNINGSPLAN 3
BTA 10300 M2
ANTAL LGH 206

För beräknade preliminära dimensioner på spillvattenledningar, se VA-ritningar enligt ritningsförteckning.

Befintliga BRF:er vid Ågatan: Antal lgh uppskattade efter antal personer registrerade på www.hitta.se. Antal reg. personer/1,5 = uppskattat antal lgh

BRF:er Fabriksparken: Uppgift om projekterade dimensionerande spillvattenflöden har erhållits från Skandia Fastigheter.

Eventuell konvertering av befintliga fastigheter med kontor, handel etc till bostadsfastigheter, enligt antagande från SAVAB:
BYA (minus 20% för allmänna ytor) x antal våningsplan = BTA/50 (m2) = antal potentiella framtida lägenheter

Underlag (arbetsmaterial) från planenheten (Dokumentet "Sammanställning BYA+BTA 2019-04-29").
Antal planerade lägenheter är dubblerade jämfört med underlag från planavdelningen.
Savabs antagande är 50 m2/lgh istället för 100 m2/lgh.

Specifik spillvattenavrinning 170 l/pers*d
Maxdygnsfaktor 1,8
Maxtimfaktor 2,1
2,8 pers/lgh
Säkerhetsfaktor (Qfull/Qdim)=1,5
Lednings ytråhet k=1,0 mm

INGÅNGSVÄRDEN FÖR PRELIMINÄR BERÄKNING AV LEDNINGSDIMENSIONER

Willyshuset

Kommersiella ytor
17500 m2

Viktor Rydbergs
gymn.

Bef S400,
anslutning till tunnel
ca 200 l/s

BYA 4300 M2
VÅNINGSPLAN 4
BTA 13800 M2
ANTAL LGH 276

Kvarter K1:
Sannolikt spillvattenflöde 29 l/s

Fabriksparken

Antal lgh 306
Övr yta 17990 m2

Kommersiella ytor:
39200 m2
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SEDIMENTATIONSYTA
nedsänkning i sedimentationsytan
ska motsvara en nedsäkning på
150mm i genomsnitt över ytan
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