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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
ANTAGANDEHANDLING 

 
 
 
 
 

Detaljplan för tvärbana norr, Solnagrenen, delsträcka 2, öster 
om Ekensbergsbron  
 
Handlingar 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, planbeskrivning samt denna 
genomförandebeskrivning. En miljökonsekvensbeskrivning tillhörande tidigare 
utställt detaljplaneförslag samt ett särskilt utlåtande bifogas också planhandlingarna. 
 
Organisatoriska frågor 
Planarbetet ska bedrivas enligt rutinerna för ett normalt planförfarande. Ett program 
för planen har varit ute på samråd under hösten 2007. Under januari- februari 2008 
ställdes planen ut.  
 
Under utställningen av planen framkom nya uppgifter från SL om området öster om 
Ekensbergsbron, varpå detaljplanen delades upp i två delsträckor: 
 

- Detaljplan för tvärbana norr, etapp 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. 

 
Preliminär tidplan: 
Utställning   dec 2009  
Antagande i kommunfullmäktige mars-april 2010 
Laga kraft   2:a – 3:e kvartalet 2010 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  
 
När genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla till den ändras eller 
upphävs.  
 
Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet består av fastigheten 2:4 som ägs av Sundbybergs stad. 
 
Servitut 
Servitut ska tecknas som ger SL rätt att bedriva spårtrafik inom planområdet.  
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Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Ansvarsfördelningen regleras i genomförandeavtal mellan staden och SL. SL är 
huvudman för trafikanläggningen inom planområdet. Staden är huvudman för 
allmän plats inom planområdet.  
 
Ekonomisk frågor 
Avtal 
Ett genomförandeavtal mellan kommunen och SL har tecknats. Avtalet reglerar 
bland annat ekonomiska frågor, ansvarsfördelning, tidplan och ansvar för 
anläggningsarbeten.  
 
Fastighetsrättsliga frågor 
 
Ledningsrätt 
Planområdet belastas av en ledningsrätt för starkström som ägs av Vattenfall Sveanät 
AB.  
 
Vattenfall har en elnätstation i anslutning planområdet. Denna kommer ligga ca 3 
meter från den nya spårvägsbron. Vid markarbeten inom detaljplanen ska Vattenfall 
kontaktas för kabelutsättning.  
 
Ledningsrätten som berörs av spårområdet kan omlokaliseras om ledningsägaren 
begär det. 
 
Påverkan under byggtiden 
Byggandet av spåranläggningen kommer att medföra tillfälliga begränsningar av 
framkomligheten för andra trafikslag. Det kommer också att orsaka störningar i form 
av buller och ingrepp i stadsmiljön och störningarna ska begränsas i möjligaste mån. 
Byggnadsarbetena ska utföras i enligt gällande lagar och riktlinjer.  
 
Medverkande tjänstemän 
Genomförandebeskrivningen har tagits fram av Jenny Nagenius i samråd med övriga 
berörda på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen samt Lars-Herman Larsson, 
näringslivs- och exploateringsdirektör. 
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