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Planprocessen 
Denna detaljplan är upprättad i enlighet med PBL 2010:900 enligt dess lydelse från 2 
januari 2015. Detaljplanen genomförs med utökat förfarande med samråd och 
granskning där det har getts möjlighet för myndigheter, sakägare och andra som är 
berörda att yttra sig. Detaljplanen för hela Tvärbanan föregicks av ett programsamråd 
och därefter delades hela Tvärbanan upp i två detaljplaner för spårområdet genom 
Sundbyberg och ytterligare en detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå. Den här 
detaljplanen hanterar området från kommungränsen i södra Rissne upp till norra Rissne 
och Rissneleden.  

Detaljplaneringen påbörjades år 2005. Arbetet har dock under långa perioder varit 
vilande och en uppstart av arbetet skedde igen under år 2015. Detta detaljplaneförslag 
har varit på samråd under perioden 15 december 2015 - 31 januari 2016 och sedan på 
granskning under perioden 16 december 2016 – 19 januari 2017.  
Antagande beräknas ske under första kvartalet 2018. 

 

Så här långt har vi kommit i planprocessen 

Handlingar 
Detaljplanen består av denna planbeskrivning samt plankarta med bestämmelser. 
Till underlag för planen har även upprättats: 

 PM Buller, vibrationer, stomljud (Tyréns 2016-03-30). 
 PM Grundvatten (Trafikförvaltningen SLL 2016-06-20). 
 PM Kulturmiljö och stadsbild (Tyréns 2015-12-08). 
 PM Markföroreningar (Iterio 2015-10-19). 
 PM Miljö Kistagrenen (Stockholms läns landsting 2015-05-25),  
 PM Risk och säkerhet (Brandskyddslaget 2015-05-18). 
 PM Risk och säkerhet, fördjupad utredning (Brandskyddslaget 2016-11-10).  
 PM Trafikala konfliktpunkter Kistagrenen (Ramböll 2015-05-26).  
 Trafiksäkerhet för sträckan genom Sundbyberg, Tvärbanan Kistagrenen 

(Stockholms läns landsting 2016-12-09). 
 PM Ras och Skred, (Iterio 2016-06-20). 
 PM Vatten (Structor 2015-05-18). 
 PM Rissne centrum ur ett barnperspektiv (Tyréns 2015-08-27) och 

Barnkonsekvensanalys Kistagrenen (Tyréns 2016-02-24). 
 PM Åtgärder stomljud, (Tyréns 2017-04-13) 
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Syfte och huvuddrag 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2005, § 252, att ge dåvarande 
stadsbyggnads- och fastighetsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för 
Tvärbanans Kistagren inom Sundbyberg. Detaljplanearbetet har sedan dess delats upp i 
två olika detaljplaner på grund av sträckornas olika förutsättningar och planeringsskeden. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av Tvärbanans Kistagren genom 
Rissne samt att omstudera stadsmiljöerna för att åstadkomma ett mer attraktivt 
stadsrum. 

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 enligt bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kapitlet. 

Planområdet 
Läge och areal 
Planområdet ligger i Rissne i Sundbyberg och sträcker sig genom i princip hela stadsdelen 
från norr till söder. Planområdet omfattar ca 2,5 hektar mark. 

 
Planområdets avgränsning 

Markägoförhållanden 
Huvuddelen av planområdet utgörs av fastigheten Sundbyberg 2:26 som ägs av 
Sundbyberg stad.  
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Nedan finns en redovisning från söder till norr av samtliga fastigheter inom planområdet. 

Fastighet:  Ägare: 
Sundbyberg 2:26 Sundbybergs stad 
Lådmakaren 3 Valla Park holding AB 
Hjulmakaren 1 Sundbybergs stad  
Sundbyberg 2:57 Lokalfastigheter i Sundbyberg AB  
Artilleristen 5  Lokalfastigheter i Sundbyberg AB  
Artilleristen 4  Fastighets AB Förvaltaren 
Dragonen 1  Fastighets AB Förvaltaren  
Sundbyberg 2:161 Fastighets AB Förvaltaren  
Kvartermästaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB  
Kasernen 1  Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 
Solskiftet 6  Sundbybergs stad 
Solskiftet 5  Bostadsrättsföreningen Solskiftet 2 
Solskiftet 7  Bostadsrättsföreningen Solskiftet 1 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2013, anges att de riktlinjer 
som arbetats fram i den fördjupade översiktsplanen för Rissne-Hallonbergen-Ör ska gälla. 
I denna poängteras vikten av tvärbanestråket genom Rissne och att Rissne centrum kan 
utvecklas till en knutpunkt för kollektivtrafiken. 

Detaljplaner 
Tvärbanan kommer att sträcka sig över och genom en rad gällande detaljplaneområden. 
Dessa planområden kommer helt eller delvis att släckas ut av den nya detaljplanen för 
Tvärbanan. Nedan följer en redogörelse för de gällande planer som avses ändras helt eller 
delvis. Redogörelsen redovisar endast planernas ändamål i de delar som avses ändras. 

C 208 – medger trafikändamål 
C 206 – medger kvartersmark för 
kontorsändamål, mark som inte får bebyggas. 
C 274 – medger kvartersmark för kontors- 
bostads-  
gatu-, torg- och naturändamål (se Hjulmakaren 
nedan). 
C 275 – medger kvartersmark för parkerings-, 
bostads-,  
park-, natur- gatu-, centrum- och 
förskoleändamål. 
C 304 – medger bostads- och gatuändamål. 
C 214 – medger gatu- och parkändamål. 
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Övriga planeringsdokument 
Den fördjupade översiktsplanen för Rissne-Hallonbergen och Ör förutsätter att en 
spårväg ska dras genom Rissne. För bebyggelseutvecklingen inom stadsdelen är spårvägen 
av grundläggande betydelse. Detaljplanearbetet med spårvägen har pågått under många år 
och tidvis varit vilande på grund av osäker finansiering m.m. Tvärbanans sträckning 
genom Sundbybergs stad behöver säkerställas i förhållande till den mark som ska 
reserveras för bostadsbyggande.  

En förstudie för Tvärbanan togs fram 2011. I denna föreslogs Tvärbanan gå i ett eget 
område om 8,8 meters bredd. Spåren var på flera sträckor förlagda vid sidan av vägar och 
genom naturområden med inslag av högbroar. Tvärbanan var i förstudien mer järnvägslik 
än spårvägslik. 

I mars 2014 godkände Stockholms läns landstings trafiknämnd en fördjupad förstudie för 
Tvärbanan. Sedan dess har internationella konsulter kopplats in för att ge förslag åt 
utformningen. Arbetet har successivt styrts in på att minska antalet brokonstruktioner, att 
leda spåren i gatumiljö och att minska ner det egna utrymmet för spårvägen för en 
trivsammare och bättre stadsmiljö. 

Program för planområdet 
Ett program har upprättats för detaljplaneområdet. Under programsamrådet framkom 
bland annat synpunkter rörande barns säkerhet kring Rissne centrum. Till 
detaljplaneskedet har därför en barnkonsekvensanalys tagits fram. 

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. Miljöaspekter 
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. 
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Planering i närområdet 
Längst i söder på Kavallerivägens västra sida och längs Rissneledens norra sida mellan 
Kavallerivägen och Lavettvägen pågår detaljplanering för ca 250 nya bostäder. 
Byggnaderna planeras att uppföras som lamellhus samt ett punkthus vid en ny 
torgbildning i hörnet av Kavallerivägen och Rissneleden. 

 
Föreslagen bebyggelse längs Kavallerivägen och Rissneleden 

För kvarteret Hjulmakaren på Kavallerivägen/Rissneleden pågår byggnation av ett nytt 
bostadskvarter med 250 nya lägenheter. Bostäderna uppförs på tomten för den gamla 
kommunförvaltningen. 

 
Illustration som visar ny bebyggelse i kvarter Hjulmakaren 

Rissne centrum planeras att byggas om på längre sikt. För närvarande pågår en 
utförsäljning av fastigheter vid Rissne centrum vilket innehåller nya byggrätter och som 
kommer att innebära en omdaning av centrumområdet med ny detaljplaneläggning för 
några hundra bostäder och nya kommersiella lokaler. Ett Planprogram för Norra Rissne 
har varit ute på programsamråd och fortsatt arbete med den pågår. 
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Planeringsförutsättningar 

Områdesbeskrivning 
Planområdet sträcker sig i sin helhet genom Rissnes gatu- och centrummiljöer. I söder 
utgörs programområdet av en södersluttning mellan Rissneleden och Ulvsundavägen. 
Därefter kommer Kavallerivägen och Rissne torg, Artillerivägen, Rissneleden och 
Kvarngatan för att i norr sluta vid Rissneleden i norra Rissne. 
Längs hela planområdet finns möjlighet att ta sig fram gåendes och cyklandes. 

Bebyggelse 
Historik 
I Rissne bedrev militären verksamhet fram till 1960. Detta avspeglar sig idag endast 
genom gatu- och kvartersnamn i stadsdelen samt tre bevarade garnisonsbyggnader i 
centrum. Under 80-talet byggdes Rissne med en blandning av bostäder och kontor. 

Kontorsbyggnader i området är tidstypiska för 80-talet (med undantag av Ursviks Entré 
(f.d. Bankhus 90) med ljust tegel och långa fönsterband som ger byggnaderna ett 
horisontellt intryck. Bostadshusen uppfördes i en fyrklöverform med mindre enheter 
formade runt gårdar. 

Stadsbild och kulturhistoriska värden 
I samhällsplaneringen är det viktigt att värna kulturmiljövärden genom att identifiera 
historiska samband och upprätthålla en kontinuitet i miljön. Det samma gäller stadsbild i 
urbana miljöer. Med insikt om karaktärsdrag och deras känslighet ges förutsättningar för 
en medveten planering. 

I processen ställs det krav på att skyddsområden respekteras och att fragmentisering av 
miljöerna undviks i samband med exploatering och förändrad markanvändning. 
Intilliggande exploateringar bör inte verka störande. Förändring bör utföras på ett sätt 
som tar till vara och gärna förstärker miljöns värden och platsens historia. För att 
tillvarata befintliga kvaliteter inom stadsmiljö och kulturlandskap som en långsiktigt 
hållbar resurs, i enlighet med intentionerna i den europeiska landskapskonventionen, 
krävs en medveten och hållbar exploatering och förvaltning av alla typer av landskap, 
inklusive olika slags stadsbebyggelse. 

  



 

Stadsledningskontoret 
Manne Berndtsson/John Reinbrand 

2017-12-01  8 (24)  
DNR KS-0029/2015   
  

 
 

De gamla kasernbyggnaderna i Rissne Centrum och Ursviks Entré (f.d. Bankhus 90) i 
Rissne är byggnader som särskilt nämns i upprättat PM för kulturmiljö. 

 
Svea Artilleriregementes f.d. kasernbyggnad från 1940-talet. Idag används den av Sundbybergs 
folkhögskola. 

I anslutning till Rissne Centrum, norr om parken, ligger Sundbybergs folkhögskola 
(Kasernen 1). Byggnaden är en av tre bevarade, nästan identiska putsade kasernbyggnader 
som tillhörde Svea Artilleriregemente (A1).  

Regementet var lokaliserat till Rissne från 1949-1963. Spårvägens sträckning går förbi den 
östligast belägna som bedöms vara en av de äldre byggnaderna i området. 

Längs Kistagrenens fortsättning via Artillerivägen och återanslutningen mot Rissneledens 
norra del bedöms den måttliga urbana karaktären stärkas och medföra positiv påverkan i 
bebyggelsemiljöerna. 

Kistagrenens sträckning bedöms inte heller påverka eventuella kulturhistoriska värden i 
den äldre villabebyggelsen i västra Duvbo, Sundbybergs kommun. 

Mark och vegetation 
Bevarandevärde träd/grönytor 
En del gröna ytor kommer att tas i anspråk för Tvärbanan, främst i den södra delen. I 
övrigt kommer Tvärbanan att sträcka sig genom gatumiljöer. Träd i gatumiljöerna 
kommer att påverkas. 

Geotekniska förutsättningar 
De geotekniska förutsättningarna för Tvärbanan är goda. 

Markföroreningar 
Inga kända förekomster av föroreningar finns längs med sträckan Ulvsundavägen – 
Rissne. 
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Fornlämningar 
Fornlämning Sundbyberg 20:1 kan komma att påverkas av breddning av Kavallerivägen. 
Stensättningen har inte observerats. Länsstyrelsens bedömning är att stensättningen är att 
betrakta som förstörd i samband med tidigare exploatering, som innebär att ingrepp inte 
kräver tillstånd enligt Kulturmiljölagen. 

Fornlämning Sundbyberg 26:1 (även kallad Kymlingestenen) som utgörs av en offersten 
som ursprungligen fanns i Kymlinge fanns tidigare inom planområdet. Den flyttades till 
Skansen 1899 och sedan till Rissne 1988. År 2011 flyttades den igen från Rissne torg 
tillbaka till Kymlinge. Offerstenen finns nu på en plats strax söder om Övre Kymlinge 
gård och påverkas således inte. 

Övriga registrerade fornlämningar inom eller intill Kistagrenens sträckning är flyttade, 
ligger i befintlig vägbana eller annan redan ianspråktagen mark och bedöms inte påverkas 
vid byggandet av spårvägen eller dess anläggningar. 

Trafik och parkering 
Gång- och cykel 
Gång- och cykelvägar finns i princip längs hela planområdet. Söder om Rissneleden löper 
två öst-västliga cykelbanor. Längs Kavallerivägen och Artillerivägen går dubbelriktade 
cykelbanor på den östra respektive västra sidan av vägarna. 

 
Urklipp ur cykelplanen över cykelbanor i planområdet 

Biltrafik 
Inom planområdet är det främst Rissneleden, Kavallerivägen och Artillerivägen som 
berörs. Rissneleden har 8 200 fordonsrörelser per dygn (2011) och kommer att korsa 
Tvärbanan. Kavallerivägen har 4 800 fordonsrörelser per dygn. Tvärbanan kommer att gå 
i mitten av gatan. Artillerivägen har 1 200 fordonsrörelser per dygn och Tvärbanan 
kommer även här att gå i mitten av gatan. 

Kollektivtrafik 
Planområdet trafikeras idag av busslinjerna 118, 155, 157, 504, 512 och 540 samt av 
tunnelbanans blå linje mot Hjulsta. 

Parkering 
Parkering i Rissne sker i huvudsak i parkeringshus som finns spridda i stadsdelen. 
Tillgången till parkeringsplatser är god. 
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Service 

Kommersiell 
Den kommersiella servicen i området är främst koncentrerad till Rissne centrum med 
livsmedelsbutiker, restauranger och ATG-ombud m.m. 

Social 
Vid Rissne torg finns vårdcentral och tandläkare. 

Offentlig 
Precis norr om Rissne centrum finns en folkhögskola. Det finns även äldreboende och 
förskolor. I Västra Rissne ligger Grönkullaskolan med låg-, mellan- och högstadium. I 
södra Rissne finns även en gymnasieskola. 

Arbetsplatser 
Norr om planområdet vid Enköpingsvägen ligger en större kontorsbyggnad som gått 
under namnet Bankhus 90, vilken tidigare inhyste SEB:s huvudkontor med cirka 2 400 
anställda. Kontorsarbetsplatser finns även i södra delen av planområdet i kvarter 
Lådmakaren vid Rissneleden samt i Rissne centrum. 

Störningar och risker 
Buller 
En bullerutredning har upprättats för att klargöra framtida bullernivåer. Se vidare under 
rubriken Konsekvenser. 

Farligt gods 
Ulvsundavägen är rekommenderad transportled för farligt gods. Denna motorväg ligger 
endast i närheten av Tvärbanan i grannkommunen Stockholm stad och sydligaste Rissne, 
söder om Rissneleden/Kavallerivägen. 

Översvämning 
Planområdet ligger utanför så kallade instängda områden som riskerar att översvämmas. 

Förslag 

Gator och trafik 
En dubbelspårig spårväg kommer att dras genom Rissne upp till Kista och Helenelund i 
norr och med anslutning till befintlig Tvärbana vid Norra Ulvsunda i söder. Spårvägen 
anläggs i gatumiljö på reserverat utrymme i mitten av de gator som ska trafikeras. De 
gator där spåren förläggs kommer därför att byggas om för att rymma alla funktioner. På 
många sträckor kommer detta att innebära breddning av befintliga gator. Staden vill även 
passa på att bygga om många av dagens vägar till mer attraktiva stadsgator med inslag av 
trädplanteringar och kantstensparkeringar. Gång- och cykelbanor kommer också att ses 
över för ökad framkomlighet. 

För att öka trafiksäkerhet och för att värna om spårvägens framkomlighet är det viktigt att 
hålla nere antalet korsningspunkter över rälsen. Dock kan spårvägen upplevas som en 
barriär om det inte går att korsa spåren. Därför är det viktigt med en balans mellan å ena 
sidan framkomlighet och säkerhet och å andra sidan ett stadsrum som inte upplevs som 
instängt. Kasernvägen föreslås att rätas ut för att skapa en fyrvägskorsning med 
Trossvägen som på sikt ska öppnas för genomfartstrafik genom Rissne centrum enligt 
stadens trafikplan. 
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Trafik 
Tvärbanan korsar Rissneleden i plan och kommer därför att regleras med signal i 
korsningen Rissneleden-Kavallerivägen. Det kan bli en viss fördröjning för buss 504 som 
passerar korsningen för att vända, men SL ser över en ny dragning så att fördröjningen 
kan utebli. På Kavallerivägen och Artillerivägen går Tvärbanan i gatumiljö på reserverat 
utrymme i mitten av gatan. Gatubredden ökar och möjligheterna att korsa gatan blir färre. 
Gång- och cykelpassager utformas därför på ett trafiksäkert sätt, oftast med 
signalreglering. Vänstersvängar längs Kavallerivägen och Artillerivägen tillåts endast vid 
vissa korsningspunkter/passager. Detta gör att det blir längre resvägar för fordonstrafik 
till berörda fastigheter. 

Både Kavallerivägen och Artillerivägen byggs om med modernare mått på kör-, gång- och 
cykelbanor. 

I Rissne centrum kommer Tvärbanan att gå mellan grönområdet och torget. Trafiksäkra 
passager för gång- och cykeltrafik skapas i plan på vardera sidan om hållplats Rissne. En 
extra passage ordnas även i söder i höjd med Kavallerivägens/Ridvägens norra gångbana. 
Kasernvägen dras om för att skapa en ny fyrvägskorsning med Trossvägen. Detta för att 
hålla nere antalet korsningspunkter med Tvärbanan. 

Det kommer att bli en viss fördröjning för samtliga trafikslag som korsar Tvärbanan på 
grund av att Tvärbanan prioriteras vid korsningspunkter. 

Gång och cykel 
Sundbybergs stad planerar en förbättring för gående och cyklister längs Kavallerivägen 
där enkelriktade cykelbanor ska anläggas på båda sidor. Genom centrala Rissne och längs 
Artillerivägen planeras dubbelriktad cykelbana på västra sidan av spårvägen. Riskanalyser 
och trafiksäkerhetsdokument har tagits fram och passagen söder om hållplatsen görs 
bredare för gående än normalt för att den inte ska kännas trång, detta särskilt anpassat för 
barn som upplever stora folkmängder och trånga passager som mer hotfulla. 

Trafiksäkerhet 
De platser där gående korsar Tvärbanan i plan kommer förses med signalreglering. I 
Rissne centrum kommer det att vara en friare miljö med park och torg som flyter in i 
varandra och tre trafiksäkra passager skapas. Eftersom Tvärbanans fart genom Rissne 
centrum kommer att vara låg i och med inbromsning eller acceleration från stillastående 
förväntas inga ohanterliga konflikter kring centrum. 

Parkering 
Längs planområdet byggs gator om så att kantstensparkering tillkommer på en del av 
sträckorna. Totalt skapas cirka 35 nya parkeringsplatser medan fler än 10 befintliga 
parkeringsplatser samtidigt kan komma att försvinna längs Artillerivägen beroende på 
vilken gatuutformning som väljs. Nya parkeringar behövs då Rissne förtätas med nya 
bostäder och med nya affärslokaler. Det finns även möjlighet att vika en del av de nya 
parkeringsplatserna till cykelparkering. 

Angöring och leveranser 
Längs Tvärbanans sträcka planeras det för en rad nya butikslägen. Dessa kommer att ha 
angöring från gatan. Vissa parkeringsfickor kommer därför samnyttjas för leveranser med 
parkeringsförbud under vissa tider. 
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Gestaltning 
De nya gatumiljöerna i Rissne kommer att gestaltas utifrån en grundprincip med olika 
funktioner som har olika mått, se sektion nedan. I zonen för kantstensparkering ingår 
även nya trädplanteringar. Träden placeras mellan parkeringsfickor om tre bilar. Sektionen 
kommer att variera på sträckan utifrån varje delsträckas förutsättningar. 

 
Sektion för Artillerivägen (Rissne torg-Rissneleden) 

Genom trånga passager kommer inte allt att få plats varför det kommer att krävas en viss 
prioritering. Spårområdet kommer inte att stängslas in, undantaget hållplatsområden men 
markeras med en bred så kallad ramsten för att avskilja det från gatan. 

I södra Rissne kommer Tvärbanan in från en bro över Ulvsundaleden. Två gång- och 
cykelbanor i slänten ned mot Ulvsundavägen berörs. Den södra kommer att gå under 
tvärbanebron medan den norra kommer att sluta i en trappa upp mot Rissneleden precis 
väster om Tvärbanan. 

På bilden nedan redovisas de nya busshållplatserna som så kallade körbanehållplatser där 
bussen stannar i körbanan. På så sätt kan zonen för kantstensparkering och trädplantering 
nyttjas för hållplatskur. 

 
Nedre delen av Kavallerivägen 

På den övre delen av Kavallerivägen är det mer ont om utrymme varför grundprincipen 
måste frångås. De stora förändringarna, förutom att vägområdet breddas, är att gång- och 
cykelvägen riktas om och får en ny passage över Kavallerivägen, allén försvinner och 
befintligt övergångsställe flyttas något söderut. Ett extra svängfält tillkommer för 
norrgående trafik vid Ridvägen. Nya träd kommer att planteras mellan cykelbanor och 
körfält där de får plats samt i parkeringszonen. 
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Övre delen av Kavallerivägen 

Vid Rissne torg passerar Tvärbanan i gränsen mellan parken och torget. Plattformarna vid 
den nya hållplatsen hamnar bredvid centrumhuset som med nuvarande planutformning 
behöver byggas om i den västligaste delen. Tre ordnade passager över spåren kommer att 
anläggas vilket innebär flytt av en del gång- och cykelvägar. 

Utöver dessa kommer fotgängare att kunna passera spåren relativt fritt vid 
övergångställen. Säkerheten uppnås genom låg hastighet för spårvagnarna. En 
barnkonsekvensanalys där säkerhet är en av frågorna som lyfts fram påpekar detta. 

 
Rissne torg 

Kasernvägen dras om söderut för att åstadkomma en fyrvägskorsning med Trossvägen. 
Även Artillerivägen har begränsat med utrymme varför gatans funktioner varierar på 
sträckan. Cykelbana bedöms endast rymmas på västra sidan varför denna görs bredare 
och dubbelriktad. Ett visst inslag av gatuparkeringar och trädplanteringar kommer fortsatt 
att finnas på sträckan.  
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Artillerivägen 

Rissneleden förses med en extra bred (5,5 meter) gång- och cykelbana för att klara 
trafiken till och från Bankhus 90 samt Ursvik. Två passager över spåren ordnas i 
anslutning till busshållplatsen. 

 
Rissneleden 
 
Gestaltningsprogram 
Ett gestaltningsprogram är upprättat av Trafikförvaltningen vilket bifogas som handling 
till detaljplanen. 

Bebyggelse 
Förutom teknikbyggnad planeras ingen ny bebyggelse inom ramarna för planarbetet med 
Tvärbanan. 

Mark och vegetation 
Allmän plats 
Planområdet kommer att utgöras av allmän plats samt kvartersmark för spårväg samt 
byggrätten för teknikhuset. Träd kommer både försvinna och tillkomma längs 
Tvärbanans sträckning. Totalt sett kommer ungefär lika långa sträckor längs gatorna i 
Rissne att kantas av trädplanteringar i förslaget som i dagsläget. 

Spårområdet kommer att planteras med gräs enligt överenskommelse mellan SL och 
staden. Det bidrar till upplevelsen av grönska i staden och kan samtidigt ta hand om en 
del av dagvattnet lokalt. 
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Teknisk försörjning 
El 
Tvärbanan kommer att elförsörjas med luftledningar hängda på mittstolpar mellan spåren. 
En teknikbyggnad kommer att uppföras längs Tvärbanans sträckning. 

Dagvatten 
Dagvatten ska tas omhand lokalt om så är möjligt (LOD). Om inte LOD kan utföras ska 
fördröjning av dagvattnet ske innan anslutning (enligt huvudmannens anvisningar) till det 
kommunala dagvattennätet. 

När nya träd planteras längs gatorna finns möjlighet att bygga infiltrerande magasin med 
så kallad skelettjord. Detta gör att mer dagvatten kan tas omhand lokalt men ändå brädda 
över till dagvattenledningssystemet vid extrem nederbörd. Generellt ger anläggande av 
spårväg ingen extra dagvattenpåverkan jämfört med anläggande av en gata. Ballastspår 
eller grässpår innebär istället en fördröjning av dagvatten jämfört med en hårdgjord yta. 

Spår och gata avvattnas via befintligt dagvattensystem. Utförande i gräs gör att 
avrinningen blir mindre än tidigare hårdgjord yta. Med hänsyn till vattensituationen i 
tätortsområden är det viktigt att bebyggelse alstrar så begränsade volymer dagvatten med 
så låg föroreningsnivå som möjligt. 

I upprättat PM för dagvatten 2016-09-16 pekas inga särskilda dagvattenfrågor ut för 
fortsatt utredning gällande aktuell sträcka. 

  



 

Stadsledningskontoret 
Manne Berndtsson/John Reinbrand 

2017-12-01  16 (24)  
DNR KS-0029/2015   
  

 
 

Konsekvenser 
Riksintresse 
Inga riksintresseområden berörs inom planområdet. Det närliggande riksintresset för 
Mälarbanan behandlas i detaljplan som upprättas av Stockholms stad. Det i Sundbyberg 
närliggande riksintresset för Duvbo bedöms i upprättat Kulturmiljö-PM inte påverkas 
negativt av Tvärbanan. 

Miljökonsekvenser  

Naturresursfrågor och klimat 
Inga större naturområden berörs av detaljplanens genomförande. En slänt ner mot 
Ulvsundaleden berörs i södra delen av planområdet vilken redan enligt gällande plan är ett 
trafikområde. I den norra delen av planområdet berörs sluttningen på västra sidan av 
Artillerivägen av att vägområdet breddas. Påverkan bedöms marginell och helt nödvändig. 
Under byggskedet bedöms planens genomförande få negativ påverkan på klimatet. På 
lång sikt skapar Tvärbanan bättre möjligheter för ett hållbart resande. 

Miljökonsekvenser för luft 
Att Tvärbanan byggs och att människor härigenom får ökade möjlighet att välja 
kollektivtrafik kan få positiv påverkan på luftföroreningssituationen i såväl området som i 
regionen som helhet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Dagvatten från Tvärbanans spårområde och lokalgatan kommer att rinna till Bällstaåns 
och Norra Råstabäckens avrinningsområden. Miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte 
överskridas inom planområdet. 

Markföroreningar 
Inga kända förekomster av föroreningar finns inom planområdet. 

Farligt gods 
För denna detaljplan så föranleder närheten till Ulvsundavägen inga specifika 
säkerhetshöjande åtgärder med avseende på transporter av farligt gods. I enlighet med 
PM Risk Tvärbanan - Fördjupad utredning 2016-04-08. 

Trafikbuller 
En bullerutredning har upprättats av Tyréns 2016-03-30. Beräkningar har gjorts av 
förväntade bullernivåer år 2030. Beräkningarna utgår från befintlig bebyggelse. 
Planerad bebyggelse i Tvärbanans närhet har utretts separat i respektive projekt. Samtliga 
nyplanerade bostäder har en tyst sida som vänder sig bort från Tvärbanan. 

I västra Duvbo dominerar bullret från vägtrafiken på Ulvsundavägen och Järnvägsgatan 
den akustiska miljön vid bostäderna i Västra Duvbo. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till 
60-65 dBA och beräknas öka med 1-2 dBA enheter fram till år 2030. Maximal ljudnivå 
beräknas idag och år 2030 vid mest utsatta bostadshus uppgå till 74 dBA. Om man endast 
bedömer ljudet från Tvärbanan beräknas varken ekvivalent- eller maximal ljudnivå nå upp 
till gällande riktvärden. Mest utsatta bostadshus får 50 dBA ekvivalent respektive 64 dBA 
maximal ljudnivå. 
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Västra Duvbo. Beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafiken år 2030. Resultatet avser mest utsatta 
våning. 

 
Västra Duvbo. Beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafiken år 2030. Resultatet avser mest utsatta 
våning. 

Tvärbanan har inga skarpa kurvor i närheten och risk för kurvskrik föreligger således inte. 
Ökningen av sammanlagad ekvivalent ljudnivå på grund av Tvärbanan beräknas bli 
mindre än 0,5 dBA enheter. Den maximala ljudnivån förblir oförändrad. De beräknade 
ljudnivåerna är låga. Tvärbanan kommer sannolikt inte höras vid bostäderna. Akustiskt 
bedöms Tvärbanan inte orsaka några negativa konsekvenser avseende buller. 

Sträckan genom Rissne har några fastigheter där trafikbullernivåer är nära och över 
riktvärdet 55 dBA ekvivalentljudnivå. Fram till år 2030 beräknas ljudnivån från 
vägtrafiken öka med cirka 1-2 dBA enheter. Den maximala ljudnivån från vägtrafiken 
beräknas såväl idag som för år 2030 uppgå till 70-75 dBA. Spårdragningen genom Rissne 
medför att spåret hamnar nära bostadsbyggnader, således kommer ljudtillskottet från den 
planerade Tvärbanan att bli av betydelse. 

Mest utsatta bostadshus beräknas få ekvivalenta nivåer från Tvärbanan upp mot 57 dBA 
vilket överskrider riktvärdet 55 dBA. Bullersimuleringarna visar att de mest utsatta 
bostadshusen kommer få maximala ljudnivåer från Tvärbanan på upp emot 77 dBA vid 
fasad. Detta överskrider riktvärdet 70 dBA på uteplats. 

Då Tvärbanan byggs beräknas den ekvivalenta ljudnivån öka. För de allra flesta bostäder 
blir ökningen i storleksordningen 2-3 dBA. Den maximala ljudnivån förblir för de flesta 
bostäder oförändrad, dock kommer antalet riktvärdesöverskridande bullerhändelser att 
öka. Med ljudisolerande fasadåtgärder kan man skapa en oförändrad eller till och med 
bättre akustisk inomhusmiljö än den idag, även med Tvärbanan. Akustiskt bedöms 
Tvärbanan ge måttligt negativa konsekvenser. 
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Bullersimuleringarna visar att de mest utsatta bostadshusen kommer få maximala 
ljudnivåer från Tvärbanan på upp emot 75 dBA vid fasad. Då finns en risk att ljudnivån 
inomhus överskrider riktvärdet 45 dB maximal ljudnivå. För att kunna bedöma hur den 
akustiska inomhusmiljön blir rekommenderas att bostädernas ljudisolering mot yttre 
ljudkällor inventeras. Detta kan göras genom mätning av ytterväggens ljudisolering eller 
bedömningar utifrån konstruktionsritning. 

 
Rissne centrum. Beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafiken år 2030.  
Resultatet avser mest utsatta våning. 

 
Rissne centrum. Beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafiken år 2030.  
Resultatet avser mest utsatta våning. 

Att med bullerskyddskärmar reducera buller från den planerade Tvärbanan bedöms för 
sträckningen genom Rissne som svårt. En skärm skulle främst ha effekt för de lägre 
våningsplanen samtidigt som en oönskad barriäreffekt är oundviklig med en sådan 
lösning. Den primära åtgärden föreslås därför bli ljudisolerande insatser vid fönster/fasad 
så att riktvärdena inomhus kan innehållas. Även lokala bullerskyddsåtgärder för att 
ljuddämpa uteplatser kan bli aktuella. 

Komfortvibrationer och stomljud 
Baserat på erfarenheter från mätningar inom projektet Spårväg City samt beräkningar 
baserat på den amerikanska FTA modellen har Tyréns genomfört beräkningar av 
komfortvibrationer och stomljud. Dessa beräkningar har resulterat i följande: 

Riskavstånd för stomljud för att innehålla Trafikförvaltningens mål om 30 dBA maximal 
ljudnivå: 50 meter utan åtgärd under spår. 
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Riskavstånd för komfortvibrationer för att innehålla Trafikförvaltningens mål om högst 
0,4 mm/s: 15 meter utan åtgärd under spår. 

Riskavstånden/Riskzonen ska tolkas som att innanför ovanstående avstånd finns en risk 
att överskridande nivåer av stomljud (> 30 dBA Slow) samt komfortvibrationer (> 0,4 
mm/s) kan förekomma. 

Fastigheterna Artilleristen 4, Dragonen 1, Kasernen 1 samt Solskiftet 7 bedöms behöva 
åtgärder för att motverka stomljud. Föreslagen åtgärd är ballastmatta under spårkroppen 
som dämpar mellan 3-9 dB för att klara riktvärdet 30 dB(A)SLOW maxnivå inomhus för 
bostäder respektive 45 dB(A)FAST maxnivå för undervisningslokaler. 

Risker 
De största riskfaktorerna inom planområdet avseende påverkan på trafiksäkerhet är 
förknippade med plankorsningar mellan spårväg och fordonstrafik samt gång- och 
cykeltrafik. 
Plankorsningar utgör riskmoment för kollision mellan spårvagn och fordon samt kollision 
mellan spårvagn och gångtrafikant/cyklist. Sannolikheten för kollision mellan spårvagn 
och gångtrafikant kan även vara högre i eller utmed sträckor där spårvägen uppfattas som 
en barriär och saknar ordnade övergångar. 
Detta har beaktats genom en noggrann korsningsutformning med såväl stadens som 
Trafikförvaltningens deltagande. För att begränsa spårvägens påverkan på 
trafiksäkerheten behöver informationskampanjer utföras inför öppnandet av Tvärbanan 
som tydliggör spårvägens utformning och regelsystem samt risker förknippade med 
spårvägen. 

Den nya spårvägen kan även påverka kringliggande skyddsobjekt till följd av 
elektromagnetiska fält, urspårning samt brand i spårvagn. Tvärbanans anläggningar, 
kontaktledningar och likriktarstationer kommer inte att ge några konsekvenser på 
människors hälsa på grund av närhet till elektromagnetiska fält. Kontaktledningarna 
genererar inte ett växlande magnetfält och ingen likriktarstation föreslås i planområdet. 
Risken för urspårning är låg tack vare god spårgeometri och anpassad hastighet, där 
spårvägen går på bro utförs den med skyddsåtgärder i enlighet med trafikförvaltningens 
riktlinjer. 

Den nya spårvägen innebär en ny anläggning där räddningstjänsten kan behöva utföra en 
räddningsinsats. Spårvägens utförande har därför beaktat detta, bland annat genom att 
räddningstjänsten har god möjlighet att nå fram till spårvägen längs hela sträckan. 

I upprättat PM för Risk och säkerhet fördjupad utredning tas följande upp: 

 Närheten till befintlig bebyggelse föranleder inga specifika åtgärder för att 
säkerställa räddningstjänstens insatsmöjligheter. 

 Utmed Kavallerivägen och Artillerivägen där avståndet mellan spårväg och 
kringliggande byggnader är trängre har räddningstjänsten möjlighet att nå 
byggnadernas yttertak från andra håll. Räddningstjänstens insatsmöjligheter 
bedöms därmed inte påverkas av spårvägen. 

För att ovanstående bedömning inte ska påverkas av parallella planprojekt så 
rekommenderas följande: Kommande detaljplaner för områden utmed spårvägens 
sträckning ska utformas med restriktioner gällande utrymning genom fönster med hjälp 
av räddningstjänsten mot Kavalleri- och Artillerivägen m.m. Det ska även säkerställas att 
räddningstjänsten kan nå yttertaket, antingen med egen utrustning, eller genom att 
byggnadernas utförs med en brandtekniskt avskild invändig tillträdesväg. Vidare utredning 
kring räddningstjänstens insatsmöjligheter ska göras i kommande detaljplanearbeten för 
planerad ny bebyggelse. 



 

Stadsledningskontoret 
Manne Berndtsson/John Reinbrand 

2017-12-01  20 (24)  
DNR KS-0029/2015   
  

 
 

De risker förknippade med byggskedet som beaktas är de som kan påverka säkerheten för 
trafikanter, tredje man, miljö, kringliggande bebyggelse och infrastruktur samt 
räddningstjänstens insatsmöjligheter. 

 Sträckor där byggtiden för Tvärbanan innebär trafikomledningar eller 
arbetsplatsetableringar i nära anslutning till kringliggande bebyggelse (< 15 meter) 
behöver studeras mer i detalj avseende påverkan på räddningstjänstens 
insatsmöjligheter. 

 För sträckor där byggtiden för Tvärbanan innebär markarbeten inom förorenade 
områden eller arbeten med miljöfarliga ämnen i anslutning till känsliga 
markområden behöver studeras mer i detalj avseende behov av särskilda 
skyddsåtgärder. 

Inom ramen för Trafikförvaltningens fortsatta arbete kommer en miljöplan att tas fram 
tillsammans med checklistor för fortsatt projektering och planering under 
genomförandet. I denna miljöplan kommer kravställning och behov kopplat till 
riskfrågorna att ingå. 

Naturmark 
Planområdet omfattar främst gatumark. Två områden med naturmark berörs dock. I den 
södra delen kommer Tvärbanan in på en bro över Ulvsundavägen där marken utgörs av 
gräsbevuxna slänter, dock idag planlagd som trafikområde. Längs Artillerivägen kommer 
vägen att behöva breddas vilket gör att naturmark på den västra sidan av vägen berörs. 
Ingreppen bedöms som marginella och helt nödvändiga. 

Folkhälsa 
Arbetet med planförslaget har beaktat de nationella målen för folkhälsan. Sundbybergs 
stad arbetar med att uppmärksamma hälsokonsekvenser som för att upptäcka brister i 
arbetet. En bedömning innefattar planförslagets konsekvenser på folkhälsan inom 
ramarna för den fysiska planeringen. Exempel är den fysiska strukturens effekter på den 
sociala miljön, samt den uppmuntran den ger till fysisk aktivitet. Bedömningen är att 
detaljplanen möjliggör nya och bättre gång- och cykelvägar inom planområdet samt 
underlättar att resa kollektivt. Bedömningen är att detaljplanens genomförande ger 
positiva effekter för folkhälsan. 

Jämställdhets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv 
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 och detaljplanen bidrar till att underlätta 
för föräldrar att dela på ansvaret för hem och barn genom bättre möjligheter att åka 
kollektivtrafik. Detta gäller särskilt inom hushåll som saknar bil men även för hushåll med 
en eller flera bilar. Tillgängligheten med kollektivtrafik till offentlig och kommersiell 
service ökar. 

FN:s konvention om barnets rättigheter 
Arbetet med planförslaget har beaktat nationell strategi för Barnkonventionen, prop. 
1997/98:182. Sundbybergs stad arbetar med barnkonsekvensanalys som verktyg i arbetet 
att identifiera brister och möjligheter med avseende på barns rättigheter i planarbetet. I 
förvaltningens interna granskning av barnkonsekvenser analyseras barnets sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheter. Exempel på dessa rättigheter är barnets rätt till lek, 
vila och fritid. Planarbetets främjande av barnets rätt till aktivt deltagande i samhället och 
dess rätt till lika värde analyseras. 
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Detaljplanens genomförande innebär en ökad tillgänglighet med kollektivtrafik till stadens 
och regionens aktiviteter. Detta är särskilt viktigt för lite äldre barn som blir mer 
oberoende av föräldrar som ger skjuts med bil. 

PM Rissne centrum ur ett barnperspektiv har upprättats av Tyréns. Analysen visar att 
Tvärbanans sträckning genom Rissne centrum, ett område som idag är en naturlig plats 
för lek och uppehälle, innebär konflikter som relaterar till barns säkerhet och rörelsefrihet. 
Problematiken kan även innebära att föräldrar känner oro för barnens säkerhet och 
begränsar deras rörelsefrihet i området. Eftersom lokaliseringen inte kan förändras krävs 
en genomtänkt utformning som möjliggör en säker miljö för barn som vistas i anslutning 
till spåren. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
Kommunen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning prop. 2008/09:28 som syftar till att undanröja hinder för personer 
med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Målsättningen är att alla personer 
har delaktighet på lika villkor oavsett funktionshinder. Detta planarbete inbegriper den 
fysiska miljön genom att identifiera och undanröja hinder och barriärer mot 
tillgänglighet avseende allmän plats. Trafikförvaltningen planerar och projekterar 
spåranläggningen utifrån tagna riktlinjer för tillgänglighet (RiTill) för att säkerställa god 
tillgänglighet. 
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Detaljplanens genomförande 

Organisatoriska frågor 
Preliminär tidplan 
Programsamråd 2015 januari – februari 
Plansamråd  2015/2016 
Granskning  2016/2017 
Antagande  2018 januari 
Byggstart  2018 
Tvärbanans trafikstart 2021 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförande ska vara 5 år räknat från den dag detaljplanen vinner laga 
kraft. När genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla tills den ändras eller 
upphävs. 

Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 
Ett finansierings- och samverkansavtal som reglerar ansvar för utbyggnad och 
finansiering har upprättas mellan staden och AB Storstockholms Lokaltrafik. 
Kommunen ansvarar för anläggning samt drift och underhåll för all allmän plats inom 
planområdet som inte utgörs av spåranläggningen. För spåranläggningen ansvarar 
Trafikförvaltningen för både anläggning, drift och underhåll. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildningsåtgärder erfordras för att fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen. 
Fastighetsbildning enligt detaljplanen kan ske då detaljplanen vunnit laga kraft. 
Kommunen ansvarar för att ansöka om lantmäteriförrättningen när planen vunnit laga 
kraft. För att genomföra detaljplanen överförs all allmän platsmark till kommunens 
fastighet Sundbyberg 2:26 genom fastighetsreglering. Kvartersmark för teknisk 
anläggning för spårväg kan avstyckas. Inga byggnader kommer att behöva rivas för 
Tvärbanans genomförande. Nedan följer en lista över fastigheter som kommer att 
påverkas. 

Lådmakaren 3: Fastigheten avstår allmän platsmark för lokaltrafik och spårtrafik samt 
kvartersmark för spårtrafik. 

Sundbyberg 2:57: Fastigheten avstår allmän platsmark för lokaltrafik och spårtrafik. 

Artilleristen 5: Fastigheten avstår allmän platsmark för lokaltrafik och spårtrafik. 

Artilleristen 4: Fastigheten avstår allmän platsmark för lokaltrafik och spårtrafik och 
behöver byggas om som en följd av detta. 

Dragonen 1: Fastigheten avstår allmän platsmark för lokaltrafik och spårtrafik och 
behöver byggas om som en följd av detta. 

Sundbyberg 2:161: Fastigheten avstår allmän platsmark för torg och spårtrafik samt 
kvartersmark för teknisk anläggning för spårtrafik 

Kasernen 1: Fastigheten avstår allmän platsmark för torg och spårtrafik.  

Solskiftet 5: Fastigheten avstår allmän platsmark för lokaltrafik och spårtrafik 
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Solskiftet 6: Fastigheten avstår allmän platsmark för lokaltrafik och spårtrafik 

Solskiftet 7: Fastigheten avstår allmän platsmark för lokaltrafik och spårtrafik 

Sundbyberg 2:26: Kommunägd fastighet för allmän plats. Fastigheten erhåller mark 
utlagd som allmän plats i detaljplanen. 

Gemensamhetsanläggningar 
Inom Solskiftet 5 och 6 finns en gemensamhetsanläggning som blir berörd av 
markintrång och ligger inom planområdet. Inga nya gemensamhetsanläggningar föreslås 
bildas. 

Servitut 
Servitut ska bildas som ger en av SL ägd fastighet rätt att framdriva spårtrafik inom 
planområdet. 

Ledningsrätt 
Ett flertal ledningar för starkström, fjärrvärme, vatten- och avlopp berörs av 
genomförandet av detaljplanen. Befintliga ledningar som korsar spårområdet ska kunna 
ligga kvar där så är möjligt. På kvartersmark ska ledningsrätt eller servitut bildas. Något 
enskilt u-område läggs inte ut eftersom det vid tidpunkten för planens färdigställande 
ännu inte är helt klarlagt vilka ledningar som ligger kvar och vilka som måste flyttas. 
Vissa ledningar måste av praktiska skäl få ett nytt läge. Rätten för de ledningar som 
flyttas säkerställs genom ledningsrätt eller avtalsservitut. Ledningsinnehavarna ansvarar 
för sina ledningar. 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
PM Buller, vibrationer, stomljud (Tyréns 2016-03-30).  
PM Markföroreningar (Iterio 2015-10-19). 
PM Risk och säkerhet (Brandskyddslaget 2015-05-18), fördjupad (2016-11-10)  
PM Trafikala konfliktpunkter Kistagrenen (Ramböll 2015-05-26), 
Trafiksäkerhet för sträckan genom Sundbyberg, Tvärbanan Kistagrenen (2016-12-09) 
PM Ras och Skred, (Iterio 2016-06-20) 
Dagvattenutredning (WSP 2016-09-16)  
PM Vatten (Structor 2015-05-18) 
PM Rissne centrum ur ett barnperspektiv (Tyréns 2015-08-27)  

Gator 
Vissa ombyggnader av befintliga gator, främst i form av breddning, krävs för 
anläggandet av spåren. Anpassning kommer även att ske till modernare mått för kör-, 
gång- och cykelbanor. 

Påverkan under byggtiden 
Byggandet av spåranläggningen, ombyggnation av gator och omläggning av ledningar 
kommer att medföra tillfälliga begränsningar av framkomligheten för andra trafikslag. 
Det kommer också att orsaka störningar i form av buller och ingrepp i stadsmiljön. 
Störningarna ska begränsas i möjligaste mån enligt gällande lagar och riktlinjer. 
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Ekonomiska frågor 
Avtal 
Ett Finansiering- och samverkansavtal är tecknat mellan kommunen och SL.  
Avtalet reglerar övergripande parternas åtaganden vid planering och genomförande av 
spåranläggningen. Ett genomförandeavtal mellan kommunen och SL har upprättats och 
undertecknas av SL samt godkänns av kommunfullmäktige vid detaljplanens antagande. 
Avtalet ska bland annat reglera ekonomiska frågor, plankostnader, ansvarsfördelning, 
tidplan och ansvar för anläggningsarbeten. 

Avtal som reglerar ekonomiska frågor, ansvarsfördelning, tidplan etc. ska även tecknas 
mellan kommunen, SL och berörda ledningsägare. 

Förrättningskostnader 
Staden står för förrättningskostnader vid inlösen av allmän platsmark gentemot berörd 
fastighetsägare. Förrättningskostnaderna kommer sedan att fördelas mellan staden och 
SL vilket regleras i genomförandeavtal mellan staden och SL. 

Markåtkomst 
Ersättning för allmän platsmark som löses in bestäms vid lantmäteriförrättning eller 
genom avtal med fastighetsägaren. 

Medverkande tjänstemän 
Detaljplanen har tagits fram av Planavdelningen i samråd med andra berörda tjänstemän 
på stadsledningskontoret och med Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting. 
Genomförandeavsnittet är framtaget av konsult på NAI Svefa och granskat av 
kommunen. Detaljplanen grundas på förslag av Trafikförvaltningen. 

 

 

John Reinbrand    Manne Berndtsson 
planchef    planarkitekt 
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