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PLANBESKRIVNING 
ANTAGANDEHANDLING 

 
 
 
 
Detaljplan för fastigheten Cirkusängen 6 m fl, Landsvägen 46 i 
Sundbyberg 
 
Planeringsprocessen 
Från och med den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Denna detaljplan 
påbörjades innan den 2 maj 2011, och är därmed upprättad i enlighet med PBL 
1987:10. 
 
Handlingar 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning samt 
denna planbeskrivning.  
 
Till underlag för planen ligger: illustrationsplan, dagvattenutredning, geotekniskt PM, 
luftkvalitetsberäkning, riskanalys, bullerutredning, trafikutredning, parkerings-
utredning, Sundbybergs södra stationsentré – orienterbarhet och tillgänglighet till 
framtida stationsläge och PM Kapacitet i Korsningen Landsvägen/Ekensbergsbron 
Sundbyberg – alternativ utformning och kapacitet samt Korsningen Landsvägen/ 
Ekensbergsbron - Fördjupad analys och illustrationer av cirkulationsplats.  
 
Planens syfte och huvuddrag 
Kommunfullmäktige har den 29 nov 2010 gett stadsbyggnads- och miljönämnden i 
uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheterna Cirkusängen 6 och del av 
Sundbyberg 2:4.  
 
På markområdet direkt sydost om Ekensbergsbron, mellan Landsvägen, Cirkusgränd 
och järnvägen föreslås ny kontorsbebyggelse samt ett torg. Kontorsbyggnaden ska bli 
Swedbanks nya huvudkontor i Sverige. Bebyggelsen utformas för att möjliggöra en 
restaurang i bottenvåningen. Huset föreslås vara 6 våningar närmast Ekensbergs-
bron, för att sedan bli 9 våningar närmast fastigheten Stenhöga i Solna kommun 
"Stora blå". Det föreslås inrymma mellan 2 000 och 2 500 arbetsplatser. På torget 
föreslås träd och planteringar, samt ytor för uteservering till restaurangen.  Torget 
kan bli en länk till framtida pendeltågsstation. 
 
Området ligger i Sundbybergs stadskärna, i direkt anslutning till goda kommunika-
tioner och är en viktig entré till staden österifrån. Stor vikt ska läggas vid gestaltning 
och utformning. Landsvägen föreslås göras om med breda trottoarer, cykelväg, 
sidoparkering och trädplantering.  
 
Planområdet utgörs idag av en hårdgjord parkeringsyta. Parkeringsytan ägs av KB 
Cirkusängen (Länsförsäkringar Liv) och används av arbetande i kv Stenhöga, det så 
kallade "Stora Blå". Parkeringsplatserna kommer att ersättas inom annat markområde 
som Länsförsäkringar Liv via Humlegården fastigheter AB förfogar över.  
 

Fastigheten 
Stenhöga iSolna 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1987:10�
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken 
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enlig bestämmelserna i MB 3, 4 
och 5 kapitlet.  
 
Planområdet 
Läge och areal 
Området ligger i Sundbybergs stadskärna, mellan Ekensbergsbron, Landsvägen, 
Cirkusgränd och järnvägsområdet. Planområdet är cirka 1,6 hektar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet idag 
 
Markägoförhållanden 
Planområdet utgörs av fastigheterna Cirkusängen 6 och del av Sundbyberg 2:4. 
Cirkusängen 6 ägs av Kommanditbolaget Cirkusängen (Länsförsäkringar Liv). 
Fastigheten Sundbyberg 2:4 ägs av Sundbybergs stad. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan  
I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2010, beskrivs att kontors-
lokaler planeras på platsen. En bro öster om Ekensbergsbron kommer att leda 
tvärbanan in i Solna.  
 

Cirkusängen 6 

Sundbyberg 2:4 

Ekensbergbron 

Landsvägen 

Cirkusgränd 

Stenhöga 
i Solna 



3(21) 

Detaljplaner 
Detaljplan C205, C219, C381 och 
C389 gäller inom planområdet. 
Detaljplan C205 reglerar park eller 
plantering inom området. Inom 
C219 anges industriändamål, samt 
park eller plantering närmast gatan. 
C381 är en detaljplan för allmän 
gata samt spårväg. C389 reglerar 
allmän gata samt tvärspårväg.  
 
Området gränsar i väster mot 
detaljplan C 226 som reglerar 
bostäder i Lilla Alby och i norr 
mot detaljplan C333 som reglerar 
kontor, handel och bostads-
ändamål.  
 
Planuppdrag 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 att ge Stadsbyggnads- och 
miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheterna Cirkusängen 
6 och del av Sundbyberg 2:4.  
 
Byggrätter för i första hand kontor och kommersiella lokaler ska prövas. Under 
planprocessen ska prövas olika förhållningssätt till koncept och storlekar för ny 
bebyggelse samt till Landsvägen som ett entréstråk från Solna Strand till Torget och 
kommande tvärbana. Stor vikt ska läggas vid gestaltning och utformning. Vision 
Sundbybergs stadskärna 2020 ska vara utgångspunkt för planarbetet.  
 
Riksintressen 
Området omfattas inte av några riksintressen. Området gränsar dock till Mälarbanan 
och till Sundbybergs station som är av riksintresse för järnvägsändamål.  
 
Behovsbedömning 
Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar göra en bedömning om detaljplanens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  
 
Detaljplanen innebär inga svåröverblickbara miljöproblem. De direkta miljö-
konsekvenserna är relativt begränsade och går att beräkna och beskriva. Miljö-
aspekter beaktas och utreds i planarbetet, vilket framgår av planbeskrivningen, se 
även rubriken Miljökonsekvenser i slutet av dokumentet.  
 
Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljö-
konsekvensbeskrivningar bedöms planen inte kunna medföra en betydande 
miljöpåverkan.  
 

381 

Omkringliggande detaljplaner samt gråmarkerat 
planområde 
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Förutsättningar förändringar och konsekvenser 
Planering i närområdet 
Mälarbanan 
För att möta en ökad efterfrågan på mer trafik på Mälarbanan har Trafikverket i 
uppdrag att genomföra en utbyggnad från två spår till fyra. Trafikverket har i septem-
ber 2010 beslutat att fyrspårsutbyggnaden ska drivas vidare genom den befintliga 
korridoren, det vill säga via Sundbyberg.  
 
För utformningen genom Sundbyberg finns tre alternativ; ytläge, tunnel med öppen 
station samt tunnel med täckt station. Sundbyberg förordar en tunnellösning. En 
avsiktsförklaring har tecknats mellan Trafikverket och Sundbybergs stad för sam-
verkan kring finansieringen av en tunnellösning. Detaljplanen anpassas dock för att 
kunna fungera tillsammans med Mälarbanans samtliga tre utbyggnadsalternativ. Ett 
samarbete mellan Sundbyberg, Solna och Trafikverket angående framtida tillgänglig-
het av stationen har med anledning av detta projekt inletts. Ett PM angående 
Sundbybergs södra stationsentré – orienterbarhet och tillgänglighet till framtida 
stationsläge har tagits fram av Tyréns i juli 2011.  
 

 
Kopplingar till Sundbybergs station 
 
Sundbybergs station 
I järnvägsutredningen för Mälarbanan framgår att den planerade södra stationsentrén 
på grund av utrymmesbrist hamnar längre österut än i dag. Den norra stationsentrén 
kommer dock att ligga i höjd med dagens uppgång, där kopplingspunkten till 
tunnelbana, tvärbana och bussar finns. Den framtida södra stationsentrén ska ges en 
funktionell direktkoppling till de naturliga stråken från Landsvägen och Solna 
Business Park. Den södra stationsentrén kommer att kunna nås via Cirkusgränd samt 
via en ny torgbildning mellan tvärbanebron och föreslagen kontorsbebyggelse. 
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Bergsryggen längs södra delen av Landsvägen innebär att boende i Lilla Alby måste 
ta sig via Gjuteribacken eller Humlegatan ner till Landsvägen. Det innebär att de 
flesta som ska till den södra stationsentrén kommer söderifrån längs Landsvägen 
eller ifrån Solna Business Park.  
 
Intill programområdets järnvägssida inom Solna stad uppstår efter Mälarbanans 
ombyggnad ett byggbart markområde som blir värdefullt för exploatering. Ett 
samarbete mellan Sundbyberg, Solna och Trafikverket har inletts angående framtida 
utformning av området.  
 

 
Tänkbar utformning av området vid alternativ ”tunnel med täckt station” 
 
Framtida koppling mot Solna Business Park 
Om järnvägen grävs ner kan det bli aktuellt med en ny vägkoppling till Solna 
Business Park. Detaljplanens genomförande omöjliggör inte framtida vägkopplingar. 
Ett samarbete mellan Sundbyberg och Solna har inletts angående vägkoppling.  
 
Frilastområdet 
Gränsande till planområdet finns inom bangården ett frilastområde. Lastplatsen 
används idag för mottagning av containrar med biobränsle. Containrarna lastas över 
till lastbil med utfart via Cirkusgränd. Inom frilastområdet har även SL uppställning 
av pendeltåg.  
 
Enligt planerna för utbyggnad av Mälarbanan till fyra spår kommer frilastområdet att 
tas ur bruk. Intill dess finns det behov av att frilastområdet är i fortsatt funktion. 
Under planarbetets gång har Trafikverket inkommit med synpunkter om att 
garanteras rätten att hantera alla förekommande typer av gods inom frilastområdet. 
Efter ytterligare dialog med Trafikverket har en utredning kring möjligheter att nyttja 
lossningsplatsen för tryckkondenserade gaser och brandfarliga vätskor tagits fram av 
Tyréns. En kartläggning av verksamheter i närområdet tyder på att det är högst 
osannolikt att det förekommer transporter av farligt gods via frilastområdet fram till 
att Mälarbanan byggs ut och frilastområdet tas bort. En trolig användning av 
området är även fortsättningsvis containerhantering av samma slag som sker idag. 
Detta medför att kv Cirkusängen inte bedöms kunna påverka Trafikverkets möjliga 
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användning av området fram tills dess att hanteringen avvecklas i och med 
utbyggnaden av Mälarbanan.  
 
Detaljplanen tar nuvarande användning av frilastområdet i beaktande och kommer 
inte att försvåra fortsatt användning. 
 
Tvärbanan 
Detaljplaner för spårväg har vunnit laga kraft under 2009 och 2010. Tvärbanan byggs 
nu ut på Landsvägen (sept 2011) och beräknas vara färdig 2013. Den föreslagna 
kontorsbebyggelsen ligger som närmast 16 meter från tvärbanebron.  
 

 
Placering av den kommande tvärbanan samt förslag till korsningsutformning  
 
I samband med Tvärbaneprojektet kommer korsningen Landsvägen/Ekensbergs-
bron att byggas om. Tvärbanan kommer att ligga i blandtrafik väster om korsningen, 
men går på egen bro -parallellt med Ekensbergsbron - mellan Sundbyberg och Solna 
över järnvägsspåren.  
 
I tidigare överenskommelse mellan Sundbybergs stad och SL fanns ett utform-
ningsförslag som innebar att bilister som kom från Landsvägen västerifrån skulle 
göra en rundkörning längre österut, innan de fick svänga vänster på Ekensbergbron. 
Fortsatt utredning med trafiksimuleringar har visat att en cirkulationsplats kombi-
nerat med ett extra körfält längs Landsvägen gör korsningen mer kapacitetsstark än 
den lösning som tidigare redovisats. Framkomligheten för tvärbanan samt övriga 
trafikslag förbättras och stadsbilden bli vackrare. SL och kommunen har kommit 
överens om utformningen och avtal har upprättats mellan kommunen och SL.  
 
Utredningar som tagits fram är: PM Kapacitet, Korsningen Landsvägen/ 
Ekensbergsbron alternativ utformning och kapacitet av Tyréns 2011-03-10 samt 
Korsningen Landsvägen/Ekensbergsbron – Fördjupad analys och illustrationer av 
Cirkulationsplats, Tyréns 2011-04-28.  
 

Bebyggelseförslag 
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Åkeriet 4 
En ny detaljplan för fastigheten Åkeriet 4, direkt sydväst om detta programområde är 
under framtagande. Bebyggelsen inom kvarteret föreslås rivas och ersättas med ny 
bebyggelse, vilket ger ett tillskott på cirka 50 nya lägenheter. 
 
Kontorsbebyggelse i Solna 
Länsförsäkringar Liv äger området direkt sydost om planområdet som förvaltas av 
Humlegården fastigheter. Humlegården har för avsikt att uppgradera samt utöka 
bebyggelsen inom kvarteret Stenhöga ”Stora Blå”.  
 

 
Tidig utredningsskiss på Cirkusängen samt kvarteret Stenhöga i Solna (Stora Blå) 
 
Gällande detaljplaner i Solna 
Järnvägsområdet ligger helt inom Solna stad. För järnvägsområdet gäller detaljplan 
P0406/1961, vilken reglerar järnvägsändamål. Öster om järnvägsområdet ligger Solna 
Business Park och inom detta område finns detaljplan P95/0517 som reglerar 
industriändamål, P00/1213 vilken reglerar industri och kontor, P05/0407 som 
reglerar kontor och handel samt 0401/1974 som reglerar Ekensbergsbron och 
parken intill.  
 
Mark och vegetation 
Befintlig mark inom programområdet ligger mellan nivåerna +17 och +11 och lutar 
från nordväst åt sydost.  
 
Marken inom Sundbyberg 2:4 är grusbelagd och har tillfälligt använts för bilupp-
ställning. På tomten har tidigare legat en bensinstation. Inom området finns en 
elnätsstation. Tvärbanan kommer att passera över fastigheten.  
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Marken inom Cirkusängen 6 är asfalterad och används idag som biluppställning för 
fastigheten Stenhöga i Solna, ”Stora Blå”, som ligger direkt öster om planområdet. 
Inom fastigheten finns inga byggnader.  
 
Geotekniska förhållanden 
Enligt geoteknisk undersökning utförd av Tyréns AB 2011-02-22 utgörs jorden inom 
Cirkusängen av 1-2 m fyllningsjord utlagd över lera, med en största mäktighet av 7 
meter, som vilar på friktionsjord ovan berg. Det totala jorddjupet varierar mellan ca 1 
och 11 m.  
 
Grundvattennivån ligger ca 2,5-3,5 m under markytan och varierar naturligt över året 
och med nederbördsmängden. Lägsta nivå för dränerande ingrepp är +9. Byggnads-
delar under denna nivå ska utföras vattentäta.  
 
Markföroreningar 
På Cirkusängen 6 finns inga uppgifter om tidigare verksamheter som kan ha föro-
renat marken. På Sundbyberg 2:4 har det funnits en bensinstation som revs 2006. 
I övrigt har inga uppgifter framkommit som pekar på verksamheter med förorenande 
verksamheter.  
 
Enligt miljöteknisk undersökning utförd av Tyréns AB år 2011 ligger förorenings-
halterna inom Cirkusängen 6 och Sundbyberg 2:4 mellan KM (känslig markanvänd-
ning) och MKM (mindre känslig markanvändning) i enlighet med Naturvårdsverkets 
rapport 5976. Föroreningarna förekommer i fyllningsjorden och består främst av 
alifater >C16- C35 samt PAH H och PAH M. Fyllningsmassorna kommer till största 
delen schaktas bort under byggskedet. Kvarvarande massor bör inte innehålla halter 
överskridande MKM i medelhalt.  
 
Fornlämningar 
Inom området finns inga kända fornlämningar.  
 
Bebyggelseområden 
Omkringliggande bebyggelse 
Området ligger i Lilla Alby i Sundbybergs stadskärna. Väster om Landsvägen finns 
en bergsknalle, på kullen ligger bostäder med en öppen bebyggelsestruktur. Norr om 
Ekensbergsvägen ligger kontorshus. Sydost om kontorsbebyggelsen ligger ”Stora 
Blå” i Solna, som består av stora byggnader inklädda i blå korrugerad plåt. Nordost 
om området, bortanför järnvägen, ligger Solna Business Park.  
 
Service 
Området ligger inom Sundbybergs utökade stadskärna med ett stort utbud av service.  
 
Föreslagen kontorsbebyggelse 
Inom området föreslås cirka 40 000 m2 bruttoarea ovan mark för kommersiell 
verksamhet, främst kontor. Bottenvåningen utformas för att möjliggöra en offentlig 
restaurang. Mellan 2 000 – 2500 arbetsplatser föreslås totalt kunna inrymmas.  
 
Den nya bebyggelsen föreslås vara mellan 6 och 9 våningar hög. Närmast torgplatsen 
intill tvärbanebron och Ekensbergbron föreslås bebyggelsen vara 6 våningar för att 
harmonisera med angränsande kontorsbebyggelse. Mot ”Stora Blå” föreslås bebygg-
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elsen ha en högre skala. Det blir samtidigt en markering av platsen och östra entré-
stråket till Sundbybergs stadskärna. Utvecklingen av området kommer att bidra till att 
knyta samman centrala Sundbyberg med Solna Strand. 
 

 
Illustration för kontorsbebyggelsen 
 
Bebyggelsen ska vara öppen mot gatan och huvudentréer ska vända sig mot Lands-
vägen. Det ska kännas inbjudande och tryggt att röra sig längs denna del av Lands-
vägen. Bebyggelsen utformas som en sammanhängande volym. Bebyggelsen har 
stora glaspartier närmast Landsvägen för att skapa en öppenhet och trygghet längs 
gatan. Fasaderna ska till stor del bestå av glas och byggnadskonstruktionen uttrycker, 
genom snedställda glaspartier, en rörelse i fasaden. Ett gestaltningsprogram för 
bebyggelsen samt omkringliggande markområden ska ha tagits fram innan ansökan 
om bygglov beviljas.  
 
Minst 50 % av takytan ska förses med sedumtak eller annat dagvattenfördröjande 
material, ett vegetationsklätt tak bidrar till att fördröja dagvatten, skapa ett positivt 
lokalklimat samt är vackert att titta på. Total bruttoarea ovan mark är 40 000 
kvadratmeter. Högsta totalhöjd i meter över nollplanet är 56 meter (nio våningar) 
närmast Stenhöga. Närmast torgytan mot tvärbanebron och Ekensbergsbron är 
högsta totalhöjd 41 meter över nollplanet (6 våningar). 
 
Platsbildning 
Torgyta invid tvärbanebron 
Mellan Ekensbergsbron och den nya bebyggelsen skapas en platsbildning (vilken 
tvärbanan korsar). Denna plats ska bearbetas väl och utformas som ett allmänt torg 
med mycket vegetation. Torget kommer att fungera som en stor yta för uteservering 
till intilliggande restaurang, här ska även finnas allmänna sittplatser. I den västra 
delen av torgytan sträcker sig tvärbanespåren. Inom området ska en stor ek uppföras, 
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med ett stamomfång om minst 30 centimeter. I och med utbyggnad av Mälarbanan 
kan platsen bli en av flera kopplingspunkter mellan perrongen och Landsvägen.  
 

 
Skiss på tänkbar torgutformning  
 
Transformatorstation (E) 
Idag finns en transformatorstation invid platsen för framtida torgyta. Transformator-
stationen ligger på en marknivå som är cirka fem meter lägre än Landsvägens 
marknivå och den framtida höjden på torgytan. Transformatorstationen föreslås tills 
vidare ligga kvar där den ligger idag. Vid utbyggnad av Mälarbanan ligger transfor-
matorstationen troligtvis i vägen för en framtida koppling (hiss/trappa) mellan 
perrongläge och torgytan. Två E-områden för transformatorstationen har därför 
lagts in på plankartan, så att det finns en alternativ plats om man i framtiden behöver 
flytta stationen. Åtkomst till transformatorstationen föreslås förbli norrifrån, ifrån 
Trafikverkets område.  
 
Gator och trafik 
Kollektivtrafik 
Platsen för planområdet är nästintill unik vad gäller kollektivtrafikförsörjning. På 
Sundbybergs station, cirka 200 meter väster om området finns tunnelbana, pendeltåg, 
fjärrtåg och bussar. Från år 2013 kommer även spårväg i form av Tvärbanan - vars 
utbyggnad sker mellan Alvik och Solna station. Busshållplatser finns precis utanför 
det nya kontorshuset.  
 
Landsvägen 
Trafikflöden 
Genomförda trafikmätningar är några år gamla. Från 2001 finns uppmätta värden på 
9.400 fordon per dygn längs Landsvägen (söder om Ekensbergsbron) och 13.100 
längs Landsvägen norr om Ekensbergsbron. För Ekensbergsbron uppmättes värden 
på 11.300 fordon per dygn vid samma tillfälle. Nya mätningar har genomförts under 
våren 2011 och visar på lägre siffror än ovan, men eftersom t.ex. Landsvägen var 
enkelriktad vid mättillfället pga pågående arbeten med Tvärbanan så anses dessa 
värden ej jämförbara och redovisas därför inte här mer i detalj. 
 

Swedbank 

tvärbanebron 

Landsvägen 
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Då Tvärbanan planeras tas i drift (2013) kommer framkomligheten för biltrafiken 
längs Landsvägen norr om Ekensbergsbron att kraftigt reduceras jämfört med innan 
arbetena med denna gata påbörjades. Tvärbana och biltrafik kommer då att på del av 
Landsvägen dela på ett körfält i vardera riktningen. Exakt hur stora flöden som 
framöver kommer att belasta Landsvägen respektive Ekensbergsbron är därför helt 
beroende på beteendet hos de bilister som tidigare använt denna väg t.ex. till och 
från sitt arbete och vilka vägar de kommer att använda sig av i framtiden. 
 
Utöver tillskott från trafiken kring Swedbank antas att cirka 9000 fordon per dygn 
kommer trafikera Landsvägen såväl i norr som i söder. Trafikflödet över Ekens-
bergsbron är starkt beroende på trafiken längs Landsvägen, men det torde ligga i 
intervallet 9000-12000. 
 
Utformning 
Landsvägen är bred och utan fasta gränser österut. Gatan ska få karaktären av en 
stadsgata med bredare trottoarer, sidoparkering, cykelväg och trädplantering. Det 
finns ett stort antal ledningar i Landsvägen vilket begränsar möjligheter för träd-
plantering. Frågan utreds vidare i projekteringsskedet, gatan ska i möjligaste mån 
utformas med alléträd på båda sidor gatan.  
 

 
Tänkbar utformning av Landsvägen med bredare trottoarer, cykelbanor, 
parkeringsplatser, busshållplatser och trädplantering 
 
Kopplingen till Cirkusgränd förstärks via en ny cirkulationsplats. Detta för att öka 
trafiksäkerheten i korsningen samt för att förbereda korsningen för en gata över 
järnvägen. Även vid Ekensbergsbron förslås en cirkulationsplats (minirondell). 
Landsvägen planläggs som allmän gata.  
 
Cirkusgränd 
Cirkusgränd försörjer nuvarande parkering på Cirkusängen 6 och kvarteret Stenhöga 
på andra sidan kommungränsen. Även stationsplattformar, frilastområdet samt 
servitut för körväg längs med järnvägen till fastigheten på Landsvägen 52 nås via 
Cirkusgränd.  
 
Om järnvägen grävs ner vore det positivt att skapa en ny koppling mellan Lands-
vägen och Solna Business Park, via en förlängning av Cirkusgränd. Cirkusgränd 
planläggs även fortsättningsvis som allmän gata för att säkerställa befintlig samt 
eventuell framtida användning.  
 
Längs Cirkusgränd föreslås trottoarer samt en dubbelriktad cykelbana, trädplantering 
samt sidoparkering. I samband med att Mälarbanan (och den södra stationsentrén) 
byggs ut finns möjlighet att ersätta parkeringsplatserna med en bredare körbana, för 
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att på så sätt möjliggöra eventuell busstrafik. I samband med detta föreslås cykel-
banan flyttas till den södra sidan av Cirkusgränd, för att skapa en gen och trafiksäker 
koppling mot stationsentrén.  
 
Gång- och cykeltrafik 
I samband med utbyggnaden av tvärbanan anläggs en dubbelsidig cykelväg i Lands-
vägen fram till och med Ekensbergsbron. En fortsättning av cykelbanorna från 
Ekensbergsbron och vidare söderut till Solna föreslås.  
 
För att uppmuntra till cykling anordnas ett större cykelgarage i södra delen av 
kontorshuset, där ordentliga möjligheter för dusch och ombyte finns. 
 

 

 
Framtida cykelnät längs Landsvägen  
 
Parkeringsplatser 
Ett PM Parkering har tagits fram av Tyréns 2011-06-17. Exploatören har skrivit ett 
20-årigt hyresavtal med Swedbank för kontorsbebyggelsen. Ett parkeringsgarage för 
kontoret anordnas i två våningar med entré från Cirkusgränd. Det planeras ca 150 p-
platser för att täcka kontorets behov, inkluderat allmän gatuparkering längs med 
fastigheten. Antalet har ställts som ett aktivt önskemål från Swedbank för att 
minimera förutsättningarna för ett framtida bilberoende. Swedbank satsar därför 
mycket i planeringen av sitt nya huvudkontor på att istället anordna ordentligt med 
cykelgarage (ca 240 platser) och duschmöjligheter. Även lokaliseringen av kontoret 
till det så unika kollektivtrafikläget har varit viktigt för att ytterligare skapa 
möjligheter för ett mer hållbart samhälle. 
 
150 platser innebär ett parkeringstal på ca 4 platser per 1000 kvadratmeter. Istället 
för att skapa förutsättningar för ett bilberoende skapas förutsättningar för att 
begränsa bilanvändandet, och istället uppmuntrar till användandet av kollektiva 
färdmedel samt gång- och cykel. Genom att endast anordna ett mindre antal 
parkeringsplatser sänds ett budskap att inte ta bilen till jobbet, användandet ska 
således minimeras till det endast absolut nödvändiga för att ändå kunna genomföra 
sin verksamhet.  
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Personalen på Swedbank har redan idag som vana att åka kollektivt eller cykla till 
nuvarande arbetsplatsen i Gallerian i centrala Stockholm. Endast ett fåtal i 
personalen använder bil till och från jobbet och tanken är att inte heller fler ska göra 
det i framtiden. Swedbank driver idag en aktiv dialog med SL hur bussförbindelserna 
ska kunna förbättras ytterligare. Tillsammans med Solna Stad och Sundbybergs Stad 
verkar man också för att Flygbussarna ska passera det direkta närområdet.  
 
Med ovanstående resonemang kring bilanvändandet ger detta således ett mindre 
behov av parkeringsplatser än vad som normalt skulle användas för motsvarande 
byggnad, men då med andra förutsättningar vad gäller kollektivtrafik och närhet till 
goda gång- och cykelmöjligheter.  
 
Med angränsande Stenhöga på Solnasidan (samma fastighetsägare) finns en möjlighet 
att bygga ut parkeringsplatserna om det trots allt skulle visa sig att utökat behov 
framkommer, särskilt vid inflyttning innan nya kollektiva resemönster har hunnit 
etableras. Planerad utbyggnad av Stenhöga sker i etapper och skulle därför kunna 
justeras efterhand – här finns även möjlighet till tillfälliga parkeringsplatser under 
utbyggnadsperioden.  
 
Ersättningsplatser för befintliga parkeringsplatser 
Inom fastigheten Cirkusängen finns en stor parkeringsyta med plats för cirka 225 
bilar. P-platserna är inte allmänna, utan uthyrda till hyresgäster i fastigheten Stenhöga 
”Stora Blå” i Solna. Dessa parkeringsplatser ska ersättas inom fastigheten Stenhöga i 
Solna.  
 
Trafikalstring från den planerade bebyggelsen 
En trafikutredning har tagits fram av Tyréns 2011-06-17. Tillkommande flöden 
baseras på antal parkeringsplatser och de varutransporter och taxiresor som alstras. 
Med 150 parkeringsplatser kan räknas med cirka 600 (150 x 4) fordonsrörelser per 
dygn. Framtida varutransporter och taxiresor ger ett tillskott på cirka 400 
fordonsrörelser per dygn och kontoret ger därmed ett totalt tillskott på cirka 1000 
fordonsrörelser per dygn att fördela på det omkringliggande gatunätet. 
 
Vad gäller kapacitet under maxtimme förmiddag kan konstateras att det inte får 
någon större inverkan på omgivande korsningar. Förutsatt att alla anländer till 
parkeringen samtidigt skulle detta tillföra max 150 fordon under maxtimmen på 
förmiddagen, fördelade på Landsvägens norra del, Landsvägens södra del och 
Ekensbergsbron. Denna alstring av trafik ger inte ett sådant tillskott att det påverkar 
framkomligheten för övrig trafik – varken i Solna eller i Sundbyberg. 
 
Med de flöden som redovisats under rubriken Trafikflöden kan konstateras att vi får 
en ökning av dygnsflödet till 9 200 längs Landsvägens norra del, 9 450 längs 
Landsvägens södra del och någonstans kring 9 350-12 350 över Ekensbergsbron.  
 
Angöring till bebyggelsen 
Huvudentrén till kontoret föreslås längs Landsvägen, små leveranser/bud kommer 
att levereras till entrén. Angöringen till huvudentrén är tänkt att utformas med 
prioritet för fotgängare och cyklister, det vill säga att det inte är en väg som skär av 
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stråken för gång- och cykel, utan snarare en markerad yta där det kan förekomma 
bilar. 
 
En entré till garage föreslås i det sydöstra hörnet av tomten, närmast järnvägen. 
Parkeringsplatserna angörs från Cirkusgränd.  
 
Entré för varutransporter och sophämtning sker via Cirkusgränd och byggnadens 
lastfar. En lastkaj föreslås en bit in i kvarteret, vilket innebär en kort backrörelse. 
Man måste därför säkra området ur arbetsmiljösynpunkt, det vill säga inte ha några 
gångvägar, portar och dylikt inom området. Området för backning ska vara 
avskärmat så att obehöriga ej har tillträde till utrymmet. Den befintliga vändplanen 
iordningsställs och anpassas till in- och utfarter till parkeringsgaraget och varu-
mottagningen. 
 
All varudistribution ska ske via Cirkusgränd och byggnadens lastfar. Även andra 
transporter som sker till och från spåren norr om byggnaden sker via Cirkusgränd 
eller den parallellgata mot spåren som finns inom fastigheten Stenhöga i Solna. Även 
avfallshantering i form av sophämtning etc sker via detta lastfar. För hantering av 
fettavskiljare och matavfall kvarstår en del utredningsarbete, men tömning kommer 
att ske via lastfaret. 
 
Störningar 
Buller och vibrationer 
Området är bullerutsatt från spårburen trafik och vägtrafik. En bullerutredning har 
tagits fram av ÅF Infrastructure AB/ Ingemansson 2011-06-16, KV Cirkusängen 6, 
Sundbyberg – Trafikbuller- och vibrationsutredning.  
 
Trafikbuller- och vibrationsutredningen har beräknats utifrån att klara beräknade 
bullernivåer från Mälarbanans samtliga tre utbyggnadsalternativ; ytläge, tunnel med 
öppen station och tunnel med täckt station. Dimensionerande för utredningen har 
även varit en utbyggd spårväg.  
 
Den maximala ljudnivån är upp mot 90 dB(A) närmast järnvägen. De ekvivalenta 
ljudnivåerna är upp mot 65 dB (A) vid samtliga fasader. Genom att förse byggnaden 
med ljudisolerande fönster och fasader kan god ljudmiljö inomhus skapas. Fönster 
dimensioneras så att trafikbullernivån inomhus blir högst motsvarande Ljudklass C 
för kontor. Vibrationerna bedöms bli lägre än målet 0,3 mm/s. Noggrannare studie 
av byggnadsstommen krävs dock i den fortsatta projekteringen. Stomljudet från 
tvärspårvägen blir lägre än målet 40 dB(A). Aktuella riktvärden kan innehållas. 
 
Luftljud i kontor på grund av stomljud från trafik i tunnlar bör inte överskrida 40 
dB(A) maximalnivå.  
 
Luftkvalitet 
Beräkningar av SLB-analys visar att halterna av inandningsbara partiklar (PM10) 
överskrider gällande miljökvalitetsnormer vid Landsvägen direkt norr om Ekens-
bergsbron. När tvärbanan byggs kommer trafiken sannolikt att minska på grund av 
begränsningar i framkomligheten för biltrafiken. En luftmiljöundersökning har tagits 
fram av Tyréns 2011-03-29.  
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Vid planområdet ligger halterna i nuläget klart under miljökvalitetsnormerna. När kv 
Cirkusängen bebyggs blir gaturummet mer slutet. Beräkningar av haltbidrag och 
skattning av totalhalt i gaturummet utefter Landsvägen i Sundbyberg, vid Cirkus-
ängen, har genomförts. 
 
Sammantaget, med antaget trafikmönster och förväntad trafikvolym, dagens dubb-
däcksandel och väghållning, är det sannolikt att halterna av partiklar i omgivningsluft 
hamnar strax under miljökvalitetsnormen uttryckt som 90-percentil dygn och väl 
under miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde. 
 
Elsäkerhet från järnvägsanläggning 
Mälarbanan är elektrifierad. Elektriciteten överförs till loket via kontaktledningen 
som är belägen 4,8 – 6,0 meter ovanför rälsen. Järnvägens högspänningsledningar har 
en spänning på 15 kV. Byggnader får inte förekomma inom 5 meter från del av 
järnvägsanläggningen som kan föra högspänning. För höga byggnader kan större 
avstånd alternativt särskilda skyddsbestämmelser krävas. Ett avstånd på upp till tio 
meter kan behövas.  
 
Den föreslagna byggnaden ligger mer än 20 meter ifrån järnvägsanläggningen, det ses 
därmed inte som något problem inom detta detaljplaneområde. 
 
Elektromagnetiska fält från järnvägsanläggning 
Runt om alla kontaktledningar finns elektromagnetiska fält. Fälten är starkast 
närmast källan, men avtar snabbt med ökat avstånd. När inget tåg är i närheten är 
magnetfältet från kontaktledningen svagt, men när ett tåg passerar ökar styrkan 
under ett par minuter. Vid ett avstånd av 20 meter från järnvägen och när inget tåg är 
i närheten är magnetfältet från järnvägen på den grundnivå som normalt finns i 
bostäder och kontor, cirka 0,1 mikrotesla. Ligger byggnaden längre bort än 20 meter 
från järnvägens kontaktledning är magnetfältet generellt så svagt att störningar är 
ovanliga.  
 
Den föreslagna byggnaden ligger mer än 20 meter ifrån järnvägsanläggningen, det ses 
därmed inte som något problem inom detta detaljplaneområde. 
 
Risker 
En riskanalys för planerad bebyggelse har tagits fram av Tyréns 2011-04-15. I risk-
analysen har olycksrisker som kan komma att påverka den planerade bebyggelsen 
undersökts. Det riskobjekt som identifierats i området och som främst skulle kunna 
ha en negativ påverkan på planerad bebyggelse är Mälarbanan. Mälarbanan planeras 
att byggas ut och flera olika alternativ undersöks. För att värdera riskerna har individ- 
och samhällsrisk beräknats för det alternativ som har den högsta risknivån och ställts 
i relation till riskvärderingskriterierna från Det Norske Veritas (DNV).  
 
Den sammanvägda risken för Kv Cirkusängen bedöms baserat på detta att vara inom 
en nivå då riskreducerande åtgärder bör vidtas om kostnaderna för dessa är i 
proportion till dessas riskreducerande effekt.  
 
Följande åtgärder ska vidtas, vilka finns som planbestämmelser på plankartan: 

• Det ska säkerställas att det finns utrymningsvägar som vetter bort från 
Mälarbanan. 
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• Friskluftsintag ska inte placeras i fasad som vetter mot Mälarbanan.  
• Ventilationssystem ska kunna stoppas från central plats i byggnaden.  
• Området mot Mälarbanan ska inte uppmuntra till stadigvarande vistelse. 

 
Om alternativet att sänka ner Mälarbanan i ett tråg blir aktuell kommer detta att 
minska riskerna men det är ändå troligt att de fortfarande kommer att vara inom en 
nivå då riskreducerande åtgärder bör vidtas. Byggs en tunnel innebär detta istället att 
risken reduceras helt och att inga riskreducerande åtgärder skulle vara nödvändiga. 
Då det fortfarande råder stora osäkerheter om Mälarbanans framtid är det rimligt att 
åtgärder ändå vidtas.  
 
Gränsande till planområdet finns inom bangården ett frilastområde. Lastplatsen 
hanterar idag inget farligt gods. Under planarbetets gång har Trafikverket framfört 
synpunkter om att garanteras rätten att hantera alla typer av gods inom frilast-
området. En utredning kring lossningsplatsen har tagits fram av Tyréns 2011-06-14. 
En kartläggning av verksamheter i närområdet tyder på att det inte finns behov av att 
hantera transporter av farligt gods via frilastområdet fram till att Mälarbanan byggs ut 
och frilastområdet tas bort. En trolig användning av området är även fortsättningsvis 
containerhantering av samma slag som sker idag. Trafikverket har godkänt 
utredningen och delar bedömningen att ingen omfattande hantering av farligt gods 
på last- och lossningsplatsen är sannolik med den kunskap som finns idag. 
 
Teknisk infrastruktur  
Avfallshantering 
Fastighetsägaren har ansvar för att anordna fastighetsnära utrymme för utsortering 
av sopor enligt kommunens renhållningsordning, med arbetsmiljön i fokus.  
 
Dragvägen från soprummen till kajen ska vara så korta som möjligt. Vägen mellan 
soprum och kaj ska vara plan och hårdgjord, utan trösklar. Läs mer under avsnittet 
”angöring till bebyggelsen”. 
 
Dagvatten 
Sundbybergs stad har riktlinjer för hantering av dagvatten som antogs av 
stadsbyggnads- och fastighetsnämnden 2005. I den anges följande övergripande 
prioritering: 

1. Undvik att dagvatten uppkommer. 
2. Vidta åtgärder vid källorna till förorening av dagvatten. 
3. Vidta åtgärder för infiltration, rening och fördröjning av dagvatten vid ny 

bebyggelse och större omdaning. 
4. Vidta åtgärder för infiltration rening och fördröjning av dagvatten i befintlig 

miljö. 
 
I nya planområden ska dagvatten omhändertas lokalt och förutsättningarna för detta 
ska enligt riktlinjerna klarläggas i ett inledande skede. I det fall infiltration inte är 
möjlig ska flödet fördröjas och utjämnas. En dagvattenutredning har tagits fram av 
Tyréns för att utreda förutsättningarna för det aktuella planområdet, ”Dagvatten-
hantering - Cirkusängen, Sundbyberg 2011-08-31”.  
  
Hela planområdet ligger inom Bällstavikens tillrinningsområde. Bällstaviken är en del 
av Mälaren och, i enlighet med EU:s vattendirektiv, därför en del av vatten-
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förekomsten Mälaren-Rödstensfjärden. Denna vattenförekomst har idag en god 
ekologisk status, vilken inte får försämras i framtiden. I dag uppnår den dock inte 
god kemisk ytvattenstatus, vilket den i enlighet med vattendirektivet ska göra 2015 
(viss tidsfrist till 2021). 
 
Bällstaån, som mynnar i Bällstaviken, är en vattenförekomst som idag har dålig 
ekologisk status. Åtgärder måste därför vidtas inom Bällstaåns tillrinningsområde för 
att på sikt (tidsfrist till 2021) uppnå god ekologisk och kemisk status. Dagvattnet från 
planområdet påverkar dock inte Bällstaåns vattenkvalitet, utan endast 
Bällstavikens/Mälarens. 
 
Allt dagvatten leds i nuläget orenat till recipienten. Inga kända speciellt anordnade 
anläggningar för dagvattenrening eller fördröjning/infiltration finns i området eller 
nedströms detta. Möjligheterna till infiltration i området bedöms vara ytterst 
begränsade. Området är i nuläget redan belastat med dagvatten från trafikerade ytor 
som Landsvägen och befintlig parkeringsplats, gröna ytor saknas. Därmed uppstår 
inga negativa effekter avseende föroreningsbelastning på recipienten på grund av den 
planerade exploateringen. Parkeringsytan tas bort vilket ger en minskning av 
föroreningsinnehållet och därmed en liten positiv miljöeffekt som bidrar till arbetet 
med att uppnå miljömålen för recipienten. 
 
De planerade gröna taken kommer att omfatta ca 50 % av takytan på den nya 
byggnaden vilket leder till att flöden och volymer reduceras väsentligt jämfört med 
om vanliga takmaterial används. Utöver gröna tak kommer andra åtgärder för att 
minska/rena avrinningen från området vidtas, exempelvis infiltration i 
trädplanteringar längs med delar av Landsvägen och på delar av ytorna framför den 
planerade byggnaden som förses med gröna ytor. Sammantaget bedöms den 
hydrauliska belastningen på ledningsnätet minska vilket ger en positiv effekt. Flödena 
ut från området bedöms minska med 10-20 % efter exploatering. 
 
I den befintliga ledningen som ligger i Cirkusgränd kan kapaciteten i nuläget 
överskridas vid intensiv nederbörd (10-årsregn). Risken för överbelastning minskar 
dock efter exploatering med de åtgärder som ska genomföras. Ledningarna i 
Landsvägen inom planområdet bedöms ha kapacitet att hantera nytillkommen 
avrinning från hårdgjorda ytor i anslutning till den planerade byggnaden. Liksom för 
ledningen i Cirkusgränd kan dock kapaciteten överskridas med befintliga 
förhållanden vid intensiv nederbörd. Vid överbelastning av ledningsnätet bedöms 
vattnet huvudsakligen rinna från Cirkusgränd ner mot den lokalgatan som löper 
parallellt med spårområdet. Någon påverkan på byggnader eller infrastruktur 
(Mälarbanan) bedöms inte uppstå. 
 
Under byggskedet måste åtgärder vidtas för att förhindra utsläpp av slam och andra 
föroreningar från sprängningsarbeten och entreprenadmaskiner. 
 
Vatten och avlopp 
Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät vid 
området. Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till Bromma 
reningsverk.  
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El 
Den föreslagna kommersiella bebyggelsen ska anslutas till Vattenfalls befintliga 
elledningar längs med Landsvägen. Byggnaden kommer att få en egen transformator-
station som placeras i källaren.  
 
Värme och kyla 
Nybyggnationen ska medverka till hög energieffektivitet och effektiv resurs-
hushållning. Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen av bebyggelsen kan 
ske med högsta möjliga energieffektivitet. Byggnaden ska certifieras enligt 
Miljöklassad Byggnad, nivå guld, eller liknande miljöklassning. System för energi 
försörjning ska väljas med utgångspunkt från ett hållbarhetsperspektiv. Ventilations-
systemet kommer att utföras med mycket hög återvinningsgrad. Värme- och 
kylanläggningen kommer att bestå av flera samverkande system. Byggnadens 
värmesystem kommer att vara kopplad till lokal fjärrvärme, men kommer att 
kompletteras med bergvärme, som på sommaren kan användas för kylning av 
byggnaden, i kombination med frikyla. 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvenser 
Naturresursfrågor och klimatfrågor 
Planområdet utgörs av hårdgjorda parkeringsytor i anslutning till befintliga vägar och 
bebyggelse. Den nya bebyggelsen nyttjar i hög grad redan befintlig infrastruktur. 
Detaljplaneområdet omfattar inga våtmarker, kustområden eller bergsområden. Inga 
skyddade områden finns inom planområdet. Planområdet omfattar inte heller några 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Förslaget ger inga konsekvenser för naturmiljön. 
 
Riksintressen 
Riksintresse för Mälarbanan samt Sundbybergs station ligger i direkt anslutning till 
planområdet. Detaljplanen möjliggör för Mälarbanans samtliga tre utbyggnads-
alternativ. Detaljplanen redovisar förhållningssätt samt framtida tillgänglighet till 
stationsläget.  
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Beräkningar av luftkvaliteten har gjorts. Vid planområdet ligger halterna i nuläget 
klart under miljökvalitetsnormerna. När kv Cirkusängen bebyggs blir gaturummet 
mer slutet. Beräkningar av haltbidrag och skattning av totalhalt i gaturummet utefter 
Landsvägen i Sundbyberg, vid Cirkusängen, har genomförts. 
 
Sammantaget, med antaget trafikmönster och förväntad trafikvolym, dagens dubb-
däcksandel och väghållning, är det sannolikt att halterna av partiklar i omgivningsluft 
hamnar strax under miljökvalitetsnormen uttryckt som 90-percentil dygn och väl 
under miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde. Det är också troligt att halterna 
kommer att minska något i framtiden till följd av trafikminskning i och med 
Tvärbanan.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vatten behandlas i planbeskrivningen. Området är i 
nuläget redan belastat med dagvatten från trafikerade ytor som Landsvägen och 
befintlig parkeringsplats, gröna ytor saknas. Därmed uppstår inga negativa effekter 
avseende föroreningsbelastning på recipienten på grund av den planerade 
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exploateringen. Parkeringsytan tas bort vilket ger en minskning av förorenings-
innehållet och ger därmed en positiv miljöeffekt. 
 
Mark och vatten 
Marken i området består av berg, friktionsjord och lera. Dagvatten ska så långt som 
möjligt tas omhand lokalt. Konsekvenserna för mark och vatten bedöms som små 
positiva, tar bättre hand om dagvattnet än idag. 
 
Buller och vibrationer 
Kvarteret utsätts för höga bullernivåer från spårburen trafik och vägtrafik. Den 
maximala ljudnivån är upp mot 90 dB(A) närmast järnvägen. Med föreslagen 
byggnadsutformning och ljudisolerande fönster/fasader kan kontor med mycket hög 
ljudkvalitet erhållas. Aktuella riktvärden kan innehållas. Den nya byggnaden kan 
också bidra till att skärma bullret från spårområdet så att bullernivåerna minskar i de 
befintliga bostadsmiljöerna.  
 
Trafik och transporter 
Planförslaget innebär bebyggelse i ett väl utbyggt kollektivtrafikläge. Den nya 
bebyggelsen och den generella trafikökningen medför ökad trafik på berört vägnät. 
Berörda gator får en ny mer stadsmässig utformning. Landsvägens körbana smalnas 
av till 7 meter. Längs Landsvägen byggs en dubbelsidig cykelväg samt breda 
trottoarer. Störningsrisker på grund av buller, lukt eller ljus vid in- och utfarter till 
garage ska uppmärksammas. 
 
Riskbedömning 
En riskbedömning har tagits fram. I denna beaktas befintlig spåranläggning samt hur 
riskbilden förändras med planerad utbyggnad av Mälarbanan, dels i tunnel eller tråg 
och dels med spår i ytläge. För att säkerställa en acceptabel risknivå ska det ska 
säkerställas att det finns utrymningsvägar som vetter bort från Mälarbanan. 
Friskluftsintag ska inte placeras i fasad som vetter mot Mälarbanan. Ventilations-
system ska kunna stoppas från central plats i byggnaden. Området mot Mälarbanan 
ska inte uppmuntra till stadigvarande vistelse. 
 
Stadsbild 
Otrygga och otrevliga miljöer föreslås bebyggas, vilket ger mer liv i området. 
Landsvägen och Cirkusgränd får tydligt avgränsade gaturum. Planen innebär 
förändrad stadsbild i området. Konsekvenserna bedöms positiva.  
 
Klimat, byggskede och uppfyllelse av miljömål 
Planen bedöms inte medföra negativa konsekvenser för klimatet. Byggskedet innebär 
störningar av olika slag. Arbeten och transporter måste planeras så att störningarna 
minimeras. Riktlinjer vid bullrande arbeten ska tillämpas. Planförslaget är förenligt 
med målen i Sundbybergs miljöpolicy. 
 
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: 
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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? 
 
Trygghet-, säkerhet- samt 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. Planförslaget ökar 
antalet arbetsplatser och därmed antalet människor som rör sig längs gatorna som 
idag upplevs som otrygga efter mörkrets inbrott. Arbetsplatserna planläggs i ett 
mycket bra kollektivtrafikläge, vilket underlättar för dem som gärna åker kollektivt.  
 
FNs konvention om barnets rättigheter 
Nationell strategi för barnkonventionen prop 1997/98:182 ska beaktas i det fortsatta 
arbetet.  
 
Medverkande tjänstemän 
Planhandlingen har tagits fram av Anneli Eskilsson i samråd med planeringschef 
Charlotte Richardsson och andra berörda tjänstemän på stadsbyggnads- och miljö-
förvaltningen. Detaljplanen grundas på bebyggelseförslag framtaget av 3XN 
arkitekter samt utemiljö av Tyréns landskap. I arbetet har även markägare KB 
Cirkusängen (via Humlegården Fastigheter) samt planarkitekt Ann-Christine 
Källeskog på Tyréns deltagit. 
 
 
 
 
Charlotte Richardsson Anneli Eskilsson 
Planeringschef Planarkitekt 
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Utredningar 
Till grund för planen ligger följande dokument;  
• Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg, Trafikbuller- och vibrationsutredning för 

detaljplan, ÅF konsult 2011-06-16 
• Trafikutredning Kv. Cirkusängen – Sundbyberg, Tyréns 2011-06-17 
• PM Parkering, Kv Cirkusängen Sundbyberg, Tyréns 2011-06-17 
• PM Kapacitet, Korsningen Landsvägen/Ekensbergsbron Sundbyberg – 

alternativ utformning och kapacitet, Tyréns 2011-03-10 
• Korsningen Landsvägen/Ekensbergsbron - Fördjupad analys och illustrationer 

av Cirkulationsplats, Tyréns 2011-04-28 
• Kv Cirkusängen Sundbybergs södra stationsentré – orienterbarhet och 

tillgänglighet till framtida stationsläge, Tyréns Juli 2011 
• Dagvattenhantering – Cirkusängen, Sundbyberg, Tyréns 2011-08-31 
• Kv Cirkusängen, Sundbyberg - riskhänsyn i detaljplan, Tyréns 2011-04-15 
• Frilastningsområdet vid kv Cirkusängen, Tyréns 2011-06-14 
• Luftmiljöundersökning, PM spridningsberäkning Cirkusängen, Tyréns 

2011-03-29 
• Översiktlig miljöanalys 2008-11-27 av Byggmiljögruppen 
• Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun, 

Tyréns 2011-02-22 
• PM10-karta för Sundbybergs stad 2005, Stockholm och Uppsala läns 

luftvårdsförbund.  
• Vision Sundbybergs stadskärna 2020.  
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