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PLANBESKRIVNING 
ANTAGANDEHANDLING 

 
 
 
 

Detaljplan för tvärbana norr, Solnagrenen, delsträcka 2, öster 
om Ekensbergsbron  
 
Planeringsprocessen   
2001 presenterade SL en förstudie för Tvärbana norr. Kommunfullmäktige beslutade 
den 26 januari 2004 att ge stadsbyggnads- och fastighetsnämnden i uppdrag att 
påbörja detaljplanearbete för Tvärbanan Solnagrenen på Landsvägen genom 
Sundbyberg.  
 
Detaljplan för Tvärbana norr, Solnagrenen, genom Sundbyberg, har varit på 
utställning under sommaren 2008. Under utställningstiden framkom nya uppgifter 
från SL om området öster om Ekensbergsbron, varpå detaljplanen delades upp i två 
delsträckor:  
 

- Detaljplan för tvärbana norr, delsträcka 1 mellan Bällsta Bro och 
Ekensbergsbron (C381), som antogs av kommunfullmäktige den 25 maj 
2009, och vann laga kraft den 26 juni 2009. 

- Detaljplan för tvärbana norr, delsträcka 2, öster om Ekensbergsbron, dvs. 
denna detaljplan. 

 
Detaljplanen för delsträcka två har varit på utställning under perioden 15 december 
2009 – 27 januari 2010.  
 

 
Så här långt har vi kommit i planprocessen. 
 
Planhandlingar 
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, 
särskilt utlåtande där synpunkter från senaste utställningen redovisas, samt denna 
planbeskrivning. 
 
Den miljökonsekvensbeskrivning som togs fram i samband med planens 
samrådsförfarande, och reviderades under utställningen, bifogas också 
planhandlingarna.  
 
 



 2

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med denna detaljplan tillsammans med detaljplan C381 för tvärbana norr, 
delsträcka 1, är att utreda möjligheten att bygga ut en snabbspårväg (Tvärbanan) på 
Landsvägen genom Sundbyberg. 
 
Tvärbanan är av intresse för hela regionen och skapar bättre kommunikationer från 
Alvik via Sundbyberg och Solna centrum till Solna station med en möjlig fortsättning 
norrut från Solna station. 
 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken 
Innan planen delades, och berörde ett större område, bedömde förvaltningen att de 
åtgärder planen medgav inte var förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna enlig bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 
kapitlet. En miljökonsekvensbeskrivning togs då fram under samrådsskedet, och 
reviderades under utställningen, som bifogas planhandlingarna.  
 
De konsekvenser som den nya sträckningen av delsträcka 2 innebär i förhållande till 
tidigare föreslagen sträckning redovisas som ett komplement till miljökonsekvens-
beskrivningen under stycket ”Miljökonsekvenser”. 
 
Planområdet 
Läge och areal 
Hela planområdet innefattas av fastigheten Sundbyberg 2:4 som ägs av kommunen. 
 

  
Gråskrafferad yta är området för antagen detaljplan för Tvärbana Solnagrenen, delsträcka 1. 
Rödmarkerat = tidigare utställt planområde 
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Tidigare ställningstaganden 
 
Översiktsplan 
I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2001, beskrivs översiktligt 
två linjesträckningsalternativ för snabbspårvägen norrut från Alvik genom 
Sundbyberg. 
 
Trafikplan 
I Sundbybergs trafikplan, antagen av kommunfullmäktige 2004 framgår att Tvärbanan 
kan komma att gå genom staden med två grenar. Den ena, med sträckningen Alvik- 
Solna station och vidare mot Bergshamra eller Universitetet, planeras genom 
Sundbybergs centrum. Hållplatslägen föreslås vid Bällsta Bro och vid Sundbybergs 
station. Den andra tvärbanegrenen går mellan Alvik och Kista. 
 
 
Detaljplaner 
 

 
Illustrationen visar föreslaget planområde (markerat med svart streckad linje) i förhållande till 
gällande planer inom och i anslutning i området. 
 
Inom planområdet finns idag två planer: C153 som medger användningen allmän 
plats, gata eller torg samt C205 som medger användningarna park, plantering samt 
gata. 
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Förutsättningar och förändringar 
 
Spårvägssträckningen inom detaljplanen 
Huvuddelen av tvärbanesträckningen genom Sundbyberg är redan detaljplanelagd. 
Endast en kort sträcka återstår innan tvärbanans sträckning övergår till Solna stad.  
 
När detaljplanen ställdes ut under sommaren 2008 föreslogs att tvärbanan skulle 
fortsätta på Landsvägen förbi Ekensbergsbron och lyfta upp på bank för att sedan gå 
upp på bro över fastigheten Cirkusängen innan den fortsatte vidare in i Solna. 
Sträckningen har nu ändrat så att tvärbanan svänger av till Solna redan i anslutning 
till Ekensbergsbron, för att sedan gå på en egen parallell bro cirka 10 meter sydöst 
om den befintliga. 
 

 
Illustrationen visar tvärbanan sträckning öster om Ekensbergsbron samt föreslagen trafiklösning för 
vänstersvängande trafik från Landsvägen upp på Ekensbergsbron. Gång – och cykelpassager 
kommer ytterligare studeras. 
 
 
Gator och trafik 
 
Biltrafik 
Trafiklösningen vid Ekensbergsbron utreds för närvarande. Vänstersväng kan inte 
tillåtas i korsningen Ekensbergsbron/Landsvägen av trafiksäkerhetsskäl samt risk för 
försämrad framkomlighet för tvärbanan. Trafiken måste köra rakt fram i korsningen 
för att cirka 60 meter öster om korsningen kunna svänga tillbaka.  
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Gång- och cykeltrafik 
Cykelbanor saknas till stor del i Sundbybergs centrala delar. Idag är cyklisterna 
hänvisade till körbanan på Landsvägen. Gångbanor finns på båda sidor av 
Landsvägen. I och med utbyggnaden av tvärbanan föreslås att cykelbanor anläggs 
utmed hela sträckan.  
 
Det finns behov för gång- och cykeltrafikanter att korsa Landsvägen och tvärbanan 
vid Ekensbergsbron. Studier av möjliga korsningspunkter och utformning av dessa 
pågår. Det är viktigt att korsningspunkterna utformas på ett tillgängligt och 
trafiksäkert sätt.  
 
Gestaltning av gatumiljön 
Framtagandet av ett gestaltningsprogram för tvärbanan tas för närvarande fram av 
SL i samarbete med staden. Gestaltningsprogrammet ska visa sträckans påverkan på 
stadsbilden. Programmet ska ligga till grund för utformningen av hållplatser, stolpar, 
väderskydd, teknikhus och liknande.  
 
 
Störningar och risker 
 
Spåranläggningen kan ha en viss störande påverkan på närmiljön i form av buller, 
barriäreffekter, trafiksäkerhet samt påverkan på stadsbilden.   
 
Buller 
Vid nybyggnation av eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur bör följande 
riktvärden för trafikbuller inte överskridas: 
30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus 
45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid 
55 dBA ekvivalent ljudnivå på uteplats och 60 dBA ekvivalent ljudnivå för 
bostadsområdet i övrigt 70 dBA maximalnivå på uteplats i anslutning till bostad. 
Dessa värden överskrids redan idag på grund av biltrafiken, men det är 
trafikutövarens ansvar att tillse att gällande riktvärden för trafikbuller inte överskrids 
mer, varpå SL avser installera smörjapparater utmed Tvärspårvägen för att begränsa 
eventuella kurvskrik.  
 
Spåranläggningen har viss störande påverkan på närmiljön i form av buller. Bullret 
från den planerade tvärbanan har utretts (WSP Akustik 2007-10-02). 
 
Tvärbanan kan innebära att biltrafiken minskar och därmed också det befintliga 
trafikbullret. 
 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
 
En miljökonsekvensbeskrivning togs fram under samrådsskedet, och reviderades 
under utställningen i syfte att lyfta fram miljöfrågorna i planprocessen så att de 
integreras i planprocessen. De väsentligaste miljöaspekterna bedömdes då vara buller, 
barriäreffekter, trafiksäkerhet och stadsbild.   
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De åtgärder som den nya sträckningen av delsträcka 2 innebär i förhållande till 
tidigare föreslagen sträckning redovisas nedan: 
 
Barriäreffekter 
Eftersom inte spåret kommer lyfta upp på bro på Landsvägen efter Ekensbergsbron 
i förhållande till tidigare utställningsförslag, borde barriäreffekterna minska något för 
boende på gjuteribacken som vill korsa Landsvägen på platsen. Viktigt är att 
övergångsställe samt överfart för cyklister anordnas på platsen. 
 
Biltrafik kommer inte heller i detta förslaget ha möjlighet att svänga direkt vänster 
från Landsvägen upp på Ekensbergsbron. Detta medför att en del fordon får köra en 
extra sträcka för att nå Ekensbergsbron. Dock är det viktigt att möjliggöra en så gen 
och säker överfart/övergång för gång- och cykeltrafikanter som möjligt.  
 
Stadbild 
Stadsbilden kommer även i detta förslag förändras i den bemärkelse att 
trafiklösningen för vänstersvängande trafik upp på Ekensbergsbron riskerar att bli 
relativt dominant. För att få en säker vänstersväng för övrig fordonstrafik krävs att 
en vändanordning tillskapas efter Ekensbergsbron vilket breddar gatuområdet och 
inskränker på en eventuell framtida exploatering på kvarteret Cirkusängen. Men i 
förhållande till tidigare utställningsförslag, där spåret går upp på brobank redan i 
Landsvägen, bör detta förslag påverka stadsbilden mindre då de visuella 
barriäreffekterna blir mindre påtagliga. 
 
Utformningen av bron och dess landfästen är viktiga ut stadsbildssynpunkt. 
Eftersom det inte finns någon möjlighet att sätta brostöd i spårområdet, kommer 
bron att utformas som en fackverksbro. Bron ligger i Solna stad, men påverkar 
Sundbybergs stad ur stadbildssunpunkt. 
 
Buller 
Planområdet har redan idag relativt höga bullervärden främst på grund av järnvägen 
och vägtrafiken i närområdet. Detta kommer inte att påverkas nämnvärt av att 
sträckningen blir annorlunda jämfört med tidigare föreslagen sträckning.  
 
Det kan finnas risk för kurvskrik i det snävaste kurvorna längs banan. Vid 
föregående utställningsförfarande gällde detta dels vid Bällstabron samt vid kurvan 
öster om Ekensbergsbron. I förslaget skulle tvärbanan gå upp på bro på Landvägen 
öster om Ekensbergsbron, vilket gjorde att spåret kom upp i samma höjd som 
bostäderna söder om Landsvägen. I detta förslag bör därför bullersituationen för 
bostäderna bli något bättre, då spåret svänger av innan det släpper från fast mark och 
lyfter för att gå på bro över järnvägsområdet. 
 
SL ska installera smörjapparater utmed Tvärspårvägen för att begränsa kurvskrik. 
 
Teknisk försörjning 
Den tidigare föreslagna likriktarstation som skulle ligga i anslutning till 
Ekensbergsbron har visat sig överflödig då denna kan inrymmas i befintliga 
teknikrum för tunnelbanan. Detta frigör mark på platsen som kan användas för 
stadens utveckling i övrigt.  
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Hälsokonsekvensbedömning 
Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att 
upptäcka brister i arbetet. Bedömningen kan göras på tre nivåer där den grundligaste 
är en utredning. Detta planarbete analyseras med dessa tre enkla frågor, vilket är en 
gängse nivå, som alla anses jakande besvarade: 
Främjar planen utvecklingen för befolkningens hälsa med avseende på den sociala 
miljön? Främjar planen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande riskfaktorer? 
Står planen i samklang med kommunens övergripande mål? 
 
Jämställdshetsperspektiv 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets 
alla områden. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas vardag. En 
trygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig.  
 
FNs konvention om barnets rättigheter 
Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop 1997/98:182 i 
planarbetet. I förvaltningens granskning av barnkonsekvenser har såväl barnets 
sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, som barnets rätt till lek, vila och fritid 
analyserats. Barnets rätt till aktivt deltagande i samhället och dess rätt till lika värde 
har uppmärksammats.  
 
Medverkande tjänstemän 
Detaljplanen har tagits av planeringsarkitekt Jenny Nagenius och trafikplanerare 
Jenny Simonsson i samråd med planeringschef Charlotte Richardsson samt övriga 
berörda tjänstemän på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. 
 
 
 
 
Charlotte Richardsson Jenny Nagenius 
Planeringschef Planarkitekt 


