Bilaga A

Anmälan av ärenden
avgjorda på delegation enligt
uppdrag av stadsbyggnadsnämnden
Ärenden finns förtecknade på en lista daterad 2022-09-14, och
den finns tillgänglig på stadsbyggnadsnämdens sekretariat.
Listan omfattar beslut fattade fr o m 2022-08-10 t o m 2022-09-13

Delegationsbeslut - sammanställning
52 Planbesked
Antal
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Planbesked

Bifall

3

Total

3

55 Dispensärenden
Antal

Naturskydd

Strandskyddsdi
spens

Bifall

5

Total

5

Bifall

1

Total

1

Sidan 1 av 4 2022-09-14

09:13:52

575 Bygglov/startbesked/slutbesked/tillsynsbeslut
Antal

Beslut

Avskrivet

17

Avvisat

Interimistiskt
slutbesked
Lovbeslut

Slutbesked /
slutbevis

Startbesked
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Tillsynsbeslut

3

Bifall

17

Total

37

Bifall

51

Total

51

Avskrivet

36

Avvisat

10

Bifall

74

Total

120

Avskrivet

2

Bifall

254

Total

256

Avskrivet

16

Avvisat

30

Bifall

324

Total

370

Utan åtgärd

2

Total

2

576, 577 Tillsyn ÄPBL
Antal

Tillsynsbeslut

Utan åtgärd
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70
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Enkelt avhjälpta hinder
Antal
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Tillsynsbeslut

Utan åtgärd

1
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1
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Bilaga B

Anmälan av bostadsanpassningsärenden avgjorda på uppdrag
av stadsbyggnadsnämnden.
Ärendena finns förtecknade på en lista daterad 2022-09-14, och finns tillgänglig på
stadsbyggnadsnämnden sekretariat.
Listan omfattar beslut fattade fr o m 2022-08-10 t o m 2022-09-13

Total

61 Bostadsanpassningsbidrag
Avskrivet

25

25

Avslag

35

35

Avvisat

1

1

336

336

6

6

Bifall/Ändring

67

67

Bifall/Ändring/Avslag

11

11

481

481

Bifall
Bifall/Avslag
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Total

Bilaga C

STADSBYGGNADSKONTORET

2022-08-16

Stadsmätningsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde
2022-08-23

Stadsmätningsavdelningen

Godkänt dokument - Sara Högne, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-09-14, Dnr 2021-16391

Avgjorda adress- och lägenhetsärenden beslutsprotokoll enligt lista
den 16 augusti 2022 63st

STADSBYGGNADSKONTORET

2022-09-13

Stadsmätningsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde
2022-09-27

Stadsmätningsavdelningen

Godkänt dokument - Sara Högne, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-09-14, Dnr 2021-16391

Avgjorda adress- och lägenhetsärenden beslutsprotokoll enligt lista
den 13-september-2022 48st

STADSBYGGNADSKONTORET

Stadsmätningsärenden m.m. vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-09-29
STADSMÄTNINGSADELNINGEN

Godkänt dokument - Sara
Magnus
Högne,
Edén,
Stockholms
Stockholms
stadsbyggnadskontor,
stadsbyggnadskontor,
2022-09-14,
2022-09-13,
Dnr
Dnr
2021-16391
2022-00029

Godkända lantmäteriförrättningar enligt lista den 13 september 2022: 4 st.

Bilaga D
Stadsbyggnadsnämnden

Beslut
Dnr 2014-08954
Sida 1 (1)
2022-06-02

Anmälan av delegationsbeslut i namnärenden
Delegationsbeslut för namnärenden redovisas nedan och anmäls till
stadsbyggnadsnämndens möte den 2022-08-25.

Godkänt dokument - Sara
Namnbeslut
Högne,-Stockholms
-, Kristian Rosengren
stadsbyggnadskontor,
Stockholms stadsbyggnadskontor,
2022-09-14, Dnr 2021-16391
2022-06-02, Dnr 2014-08954

Med stöd av stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för
namnärenden från 2012-09-27 med dnr: 2012-07320, har följande
beslut tagits:

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Dnr

Ärende

2022-08873

Mariebergsparkenbibehålles som namn på park
med ändrad omfattning på grund av nytt namn Fria
Ukrainas Plats.

2021-01441

Danskenbibehålles som namn på kvarter med
ändrad omfattning.
Dp 2020-00884, detaljplan för Dansken 1 m.fl., i
stadsdelen Blackeberg.

2020-03892

Brytbönan bibehålles som namn på kvarter med
ändrad omfattning.
Dp 2018-14331, detaljplan för del av Enskede Gård
1:1 och Brytbönan 1, i stadsdelen Enskedefältet.

Bilaga E

Stadsledningskontoret
Exploateringskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Miljöförvaltningen
Trafikkontoret
Norrmalm stadsdelsförvaltning
Östermalm stadsdelsförvaltning
Kulturförvaltningen

Handläggare
Stadsledningskontoret
Cecilia Mårtensson
Telefon: 0850829335

Gemensamt tjänsteutlåtande
2022-06-2804
Sida 1 (10)
Dnr KS 2022/682
Dnr E2022-02622
Dnr 2022-09020
Dnr 2022-12530
Dnr T2022-01460
Dnr NORR2022/477
Dnr ÖST2022/512
Dnr 4.1/1759/2022

Till
Kommunstyrelsen

Exploateringskontoret
Karin Lindgren Gardby
Telefon: 08-508 266 26
Stadsbyggnadskontoret
Jenny Kihlberg
Telefon: 08-508 273 79
Miljöförvaltningen
Johan Rosén
Telefon: 08-508 28 914

Inkom till dokument
Godkänt
Stockholms
- Sara
stadsbyggnadskontor
Högne, Stockholms
- 2022-07-06,
stadsbyggnadskontor,
Dnr 2022-09020
2022-09-14, Dnr 2021-16391

Trafikkontoret
Pierre Savard
Telefon: 08-508 262 41
Norrmalm stadsdelsförvaltning
Leila Massih
Telefon: 08-508 093 06
Östermalm stadsdelsförvaltning
Sofia Regnell
Telefon: 08-508 090 21
Kulturförvaltningen
Kristin Lindgren
Telefon: 08-508 319 40

Inbjudan till samråd för Roslagsbanans
förlängning till city
Remiss från Region Stockholm

Stockholms stad
start.stockholm

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Som svar på remissen Roslagsbanans förlängning till city,
samråd inför val av lokalisering och inför beslut om
betydande miljöpåverkan hänvisas till vad som sägs i
stadsledningskontorets, exploateringskontorets,
stadsbyggnadskontorets, miljöförvaltningens,

Gemensamt tjänsteutlåtande
Sida 2 (10)

trafikkontorets, Norrmalm stadsdelsförvaltnings, Östermalm
stadsdelsförvaltnings, och kulturförvaltningens
gemensamma tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Trafikförvaltningen har remitterat Roslagsbanans förlängning till
city, samråd inför val av lokalisering och inför beslut om betydande
miljöpåverkan bland annat till Stockholms stad för besvarande.

Inkom till dokument
Godkänt
Stockholms
- Sara
stadsbyggnadskontor
Högne, Stockholms
- 2022-07-06,
stadsbyggnadskontor,
Dnr 2022-09020
2022-09-14, Dnr 2021-16391

Syftet med samrådet är att informera om den planerade
utbyggnaden och inhämta synpunkter inför val av lokalisering och
inför beslut om betydande miljöpåverkan. Pågående
lokaliseringsutredning kommer vara underlag för Region
Stockholms beslut om sträckning av Roslagsbanans förlängning.
Utredningsområdet har avgränsats till att innefatta området från
Ålkistan i norr till Stockholms central i söder. Samrådet omfattar tre
olika korridoralternativ för sträckningen (grön, orange och blå). Det
finns också tre olika alternativ för tunnelpåslag (där spåren från
markläge går in i tunnel) samt att de olika sträckningarna ger olika
möjligheter för stationer. För samtliga alternativ gäller att en slutlig
sträckning kan rymmas inom de föreslagna korridorerna, exakt läge
behöver dock studeras vidare. För samtliga alternativ uppskattas
restiden mellan station Universitetet och Centralen bli cirka fem
minuter.
Stadsledningskontoret, exploateringskontoret,
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, trafikkontoret,
Norrmalm stadsdelsförvaltning, Östermalm stadsdelsförvaltning,
och kulturförvaltningen är positiva till att en förlängning av
Roslagsbanans sker i enlighet med Sverigeförhandlingens ramavtal
6.
Kontoren anser att stationernas placering bör eftersträva maximal
byteskapacitet med annan kollektivtrafik samt bra byten mellan
cykel och kollektivtrafik. Kontoren anser därmed att
sträckningsalternativ grön bäst uppfyller efterfrågan på största
möjliga byteskapacitet, sträckningsalternativ grön är också i
enlighet med Stockholms stads översiktsplan (ÖP).
Kontoren anser däremot att ytterligare utredningar behöver
genomföras innan det går att ta ställning och förorda något av de
alternativa tunnelpåslagen.
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Kontoren delar regionens bedömning om att projektet kan antas
innebära betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning
troligen kommer att genomföras. Oavsett val av lokalisering berörs
en ansenlig del av huvudstadens mest framträdande kulturmiljöer,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Kontoren är
positiva till att det i samrådsunderlaget finns en medvetenhet och
förståelse för de höga kulturhistoriska värden som ligger inom
utredningsområdet.
Kontoren delar regionens uppfattning att det redan nu är
betydelsefullt att planera för genomförandet av projektet genom att
utreda etableringsytor, arbetstunnlar och transportvägar samt att
hänsyn ska tas till närboende om omgivande miljö vid val av platser
för detta. Kontoren vill dock understryka att denna hänsyn även
måste omfatta skolor, förskolor, lekplatser, trafiksäkerhet,
framkomlighet och kulturmiljö.

Inkom till dokument
Godkänt
Stockholms
- Sara
stadsbyggnadskontor
Högne, Stockholms
- 2022-07-06,
stadsbyggnadskontor,
Dnr 2022-09020
2022-09-14, Dnr 2021-16391

Vid sträckningsalternativen gul och grön försvinner Östra station
och spårområdet kommer inte längre att användas till järnvägstrafik.
Kontoren vill påminna om att byggande av bostäder på platsen
endast kan göras av markägare, det vill säga AB Storstockholms
lokaltrafik och Kungliga Djurgårdens förvaltning/Statens
fastighetsverk.
Bakgrund
Region Stockholm har remitterat Roslagsbanans förlängning till
city, samråd inför val av lokalisering och inför beslut om betydande
miljöpåverkan bland annat till Stockholms stad för besvarande.
I april 2017 träffades, inom ramen för den statligt initierade
Sverigeförhandlingen, överenskommelsen Ramavtal 6 – Storstad
Stockholm samt tre objektsavtal (KF 170611). Avtalen reglerar
kollektivtrafikobjekten Roslagsbanans förlängning till City,
tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, Spårväg Syd och
tunnelbanestation Hagalund samt ökat bostadsbyggande och
utbyggnad av några cykelstråk i Stockholms län. Avtalen slöts
mellan staten, Region Stockholm (Regionen), Stockholms stad,
Solna stad, Huddinge kommun, Täby kommun, Vallentuna
kommun och Österåker kommun.
I oktober 2019 slöts, mellan Regionen, Stockholms stad, Täby
kommun, Vallentuna kommun och Österåker kommun en
överenskommelse avseende förskottering av finansiering och
medfinansiering för Roslagsbanans förlängning till city (KF
191202). Förskotteringen av medel möjliggjorde ett
tidigareläggande av projektets planering med tre år i syfte att
tidigarelägga trafikstarten.
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Projektet drivs av Regionen med medverkan från Stockholms Stad
och övriga parter inom ramen för avtalet. Finansieringen av
projektet sker via projektmedel, som är de medel som parterna i
uppgörelsen förbundit sig att tillskjuta för genomförandet av
projektet.
Trafikförvaltningen genomför regelbundet avstämningar med
staden genom att hålla arbetsmöten om Roslagsbanans förlängning
där representanter från de tekniska förvaltningarna deltar. Kontoren
kan därmed lämna synpunkter under projektets gång.
Ett första samråd med allmänheten hölls i januari 2021 Tidigt
samråd Roslagsbanan till city. Syftet med det samrådet var att
informera om projektet och att hämta in allmänhetens synpunkter.
Trafikkontoret svarade på samrådet, 2021-02-02 (Dnr T202100313).

Inkom till dokument
Godkänt
Stockholms
- Sara
stadsbyggnadskontor
Högne, Stockholms
- 2022-07-06,
stadsbyggnadskontor,
Dnr 2022-09020
2022-09-14, Dnr 2021-16391

Ärendets beredning
Ärendet har beretts gemensamt av stadsledningskontoret,
exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen,
trafikkontoret, Norrmalm stadsdelsförvaltning, Östermalm
stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen.
Ärendet
Syftet med samrådet är att informera om den planerade
utbyggnaden och inhämta synpunkter inför val av lokalisering och
inför beslut om betydande miljöpåverkan. Pågående
lokaliseringsutredning kommer vara underlag för Region
Stockholms beslut om sträckning av Roslagsbanans förlängning. I
det fortsatta arbetet kommer den valda sträckningen att studeras
vidare. Lokaliseringsutredningen är en del av en formell och
lagstyrd process.
Tidigt i processen prövar också Länsstyrelsen om projektet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. Underlaget för deras
prövning utgörs förutom av ett samrådsunderlag även av projektets
samrådsredogörelse. Om Länsstyrelsen bedömer att projektet kan
medföra betydande miljöpåverkan görs en miljöbedömning. I
lokaliseringsutredningen inarbetas sedan en eventuell
miljöbedömning i lokaliseringsutredningens rapport.
Utredningsområdet har avgränsats till att innefatta området från
Ålkistan i norr till Stockholms central i söder. I väst går gränsen vid
station Odenplan och i öst vid Östra station. Den norra delen av
området ingår i Kungliga Nationalstadsparken. Alternativen
(sträckningar och stationer) för Roslagsbanans förlängning till city
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har tagits fram med hänsyn till bland annat; var människor bor och
arbetar, var de reser, övriga transportsystem, miljöförhållanden och
bergtekniska förhållanden. De tre alternativ som studeras och
därmed ingår i samrådet kallas för orange, blå och grön (se karta
nedan). Utöver sträckningar ingår även tre olika tunnelpåslag (C, D
och E), det vill säga de platser där Roslagsbanan går från markläge
och ner i tunnel.
Alternativ Grön innebär en västlig sträckning via Universitetet och
Odenplan till T-Centralen. Befintlig Roslagsbana i markläge går ner
i tunnel vid läge B, C eller D. Östra station läggs ner. Alternativet
har en hög resenärsnytta med bytesmöjligheter vid Odenplan och Tcentralen.

Inkom till dokument
Godkänt
Stockholms
- Sara
stadsbyggnadskontor
Högne, Stockholms
- 2022-07-06,
stadsbyggnadskontor,
Dnr 2022-09020
2022-09-14, Dnr 2021-16391

Alternativ Orange innebär en central sträckning från Universitet till
T-Centralen med en ny station vid Rådmansgatan. En direktlinje
utan station vid Rådmansgatan är också möjlig. Befintlig
Roslagsbana i markläge går ner i tunnel vid läge B, C eller D.
Östra station läggs ner. Alternativet har en relativt hög resenärsnytta
med bytesmöjligheter vid T-centralen.
Alternativ Blå innebär en östlig sträckning från Universitetet till TCentralen via Tekniska högskolan. Östra station ersätts av en ny
station under mark. Befintlig Roslagsbana i markläge går ner i
tunnel vid läge B, C eller D. Alternativet har en relativt hög
resenärsnytta med bytesmöjligheter vid Tekniska högskolan och Tcentralen.
För samtliga alternativ gäller att en slutlig sträckning kan rymmas
inom de föreslagna korridorerna, exakt läge behöver dock studeras
vidare i nästa utredningsskede. För samtliga alternativ uppskattas
restiden mellan station Universitetet och Centralen bli cirka fem
minuter. Utan uppehåll vid Rådmansgatan i Alternativ orange blir
restiden ett par minuter kortare.

Inkom till dokument
Godkänt
Stockholms
- Sara
stadsbyggnadskontor
Högne, Stockholms
- 2022-07-06,
stadsbyggnadskontor,
Dnr 2022-09020
2022-09-14, Dnr 2021-16391
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Även om det är Länsstyrelsen som formellt fattar beslut om
betydande miljöpåverkan arbetar Region Stockholm enligt
inriktningen att projektet kommer att medföra betydande
miljöpåverkan och att en miljöbedömning ska genomföras och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Samrådsunderlaget
utgör därför även ett inledande förslag på avgränsning inför arbetet
med MKB:n (https://www.regionstockholm.se/globalassets/2.kollektivtrafik/aktuella-projekt/roslagsbanan/roslagsbanan-tillcity/rbc_samradsunderlag_bmp.pdf).
De miljöaspekter som i samrådsunderlaget föreslås behandlas i en
kommande miljöbedömning är: stads- och landskapsbild,
kulturmiljö, naturmiljö, grundvatten och förorenad mark, ytvatten,
befolkning och människors hälsa (det vill säga rekreation,
luftkvalitet, buller, stomljud och vibrationer och olycksrisk),
översvämningsrisk och klimatpåverkan och användning av resurser.
Ekosystemtjänster behandlas inte separat utan ingår i olika aspekter
som exempelvis naturmiljö och kulturmiljö.
Synpunkter och förslag
Stadsledningskontoret, exploateringskontoret,
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, trafikkontoret,
Norrmalm stadsdelsförvaltning, Östermalm stadsdelsförvaltning,
och kulturförvaltningen är positiva till att en förlängning av
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Roslagsbanans sker i enlighet med Sverigeförhandlingens ramavtal
6.
Av kommunfullmäktiges budget 2022 framgår att Stockholm är en
av Europas snabbast växande huvudstäder. När Stockholm växer
behöver kollektivtrafiken, gång- och cykelbanorna och gatorna
byggas ut. Det måste byggas en infrastruktur som gör att människor
snabbt och smidigt kan resa i hela regionen.
Kontoren vill lyfta fram vikten av den kommande uppdateringen av
projektets succesivkalkyl, som ska redovisa projektets kostnader.
Projektet är komplicerat och ska pågå under lång tid, det berör
många parter och platser vilket innebär både kända och okända
risker. Kostnadskalkylen behöver analyseras och ta höjd för dessa
samtidigt som det är en förutsättning för samarbetsprojektet att
budgeten kan hållas.

Inkom till dokument
Godkänt
Stockholms
- Sara
stadsbyggnadskontor
Högne, Stockholms
- 2022-07-06,
stadsbyggnadskontor,
Dnr 2022-09020
2022-09-14, Dnr 2021-16391

Kontoren anser att stationernas placering bör eftersträva maximal
byteskapacitet med annan kollektivtrafik samt bra byten mellan
cykel och kollektivtrafik. Kontoren anser därmed att
sträckningsalternativ grön bäst uppfyller efterfrågan på största
möjliga byteskapacitet, sträckningsalternativ grön är också i
enlighet med Stockholms stads översiktsplan (ÖP).
Kontoren anser däremot att ytterligare utredningar behöver
genomföras innan det går att ta ställning och förorda något av de
alternativa tunnelpåslagen. Där Roslagsbanan övergår från
sträckning ovan mark till tunnel kommer den omgivande miljön
påverkas. Kontoren vill lyfta fram att läget för övergången måste
anpassas såatt påverkan på omgivande miljö exempelvis från buller
blir såliten som möjligt. Utöver detta så vill kontoren också påpeka
att möjligheten till byte mellan Roslagsbanan och tunnelbanans röda
linje vid Universitetet är beroende av vilket tunnelpåslag som väljs.
Vid val av tunnelpåslag är det även viktigt att ta etableringsytors
utbredning och påverkan i beaktande.
Kontoren konstaterar att tunnelpåslagen i Kungliga
Nationalstadsparken (B, C) riskerar att påverka känsliga natur- och
kulturhistoriska miljöer. Kontoren kan samtidigt konstatera att det
ur ett vistelse- och barriärperspektiv är positivt om såmycket som
möjligt av banan läggs i tunnel (tunnelpåslag B).
Tunnelpåslag D är däremot beläget utanför Nationalstadsparken och
berör ett inte särskilt ekologiskt betydelsefullt område och innebär
att påverkan på temperaturreglerande grönområden kan begränsas.
Kontoren vill dock lyfta fram att tunnelpåslag D behöver utredas
vidare då det gränsar till befintlig bostadsbebyggelse vilket kräver
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omfattande försiktighetsmått mot buller, vibrationer, stomljud samt
att det eventuellt påverkar trafiken bland annat på Valhallavägen.
Vidare anser kontoren att platser för planerade
ovanmarksanläggningar som till exempel ventilationsanläggningar,
nödutgångar med mer måste studeras noga och i samverkan med
staden. Kontoren ser det som viktigt att ovanmarksanläggningarna i
såliten utsträckning som möjligt utgör en negativ påverkan på
bostäder, skolor, förskolor, parker, framkomlighet, tillgänglighet
och kulturmiljöer.

Inkom till dokument
Godkänt
Stockholms
- Sara
stadsbyggnadskontor
Högne, Stockholms
- 2022-07-06,
stadsbyggnadskontor,
Dnr 2022-09020
2022-09-14, Dnr 2021-16391

Kontoren noterar regionens bedömning att genomförandet av
projektet kan antas innebära betydande miljöpåverkan och det
innebär att en miljöbedömning troligen kommer att genomföras.
Kontoren delar regionens uppfattning i frågan och förutsätter att den
fortsatta planeringen kring förutsättningar, konsekvenser av
projektet och den slutgiltiga lokaliseringen utvecklas och fördjupas i
samverkan med staden. Kontoren delar också regionens bedömning
i frågan om inledande förslag till avgränsning av miljöaspekter och
att dessa bör värderas och beskrivas i den fortsatta
planeringsprocessen samt i arbetet med den specifika
miljöbedömningen.
Kontoren anser att natur- och kulturvärdena inom de delar som rör
Kungliga Nationalstadsparken ska hanteras som en enhet, det vill
säga ett kulturlandskap.
Kontoren är positiva till att det i samrådsunderlaget finns en
medvetenhet och förståelse för de höga kulturhistoriska värden som
ligger inom utredningsområdet. Oavsett val av lokalisering berörs
en ansenlig del av huvudstadens mest framträdande kulturmiljöer,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer exempelvis
riksintresset för kulturmiljövården Stockholms innerstad som
omfattar Djurgården, Kungliga Nationalstadsparken och statliga
byggnadsminnen. Kontoren anser att listan över skydd och viktiga
planeringsunderlag för kulturmiljö bör kompletteras med de
kulturhistoriskt värdefulla miljöer som pekas ut i Stockholms stads
översiktsplan.
Kontoren delar regionens uppfattning att det redan nu är
betydelsefullt att planera för genomförandet av projektet genom att
utreda etableringsytor, arbetstunnlar och transportvägar. Efter
tidigare projekt i Stockholms city har staden erfarit att det är mycket
svårt att hitta fungerande lokalisering för arbetstunnlar samt
etableringsområden. Kontoren vill att förslag till arbetstunnlar
presenteras på ett tidigt stadium såatt staden kan lämna synpunkter
och ge tips och information kring deras placering och byggande.
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Kontoren ser det som positivt att regionen lyfter fram att hänsyn ska
tas till närboende om omgivande miljö vid val av platser för
etableringsytor, arbetstunnlar och transportvägar. Kontoren vill
understryka att denna hänsyn även måste omfatta skolor, förskolor,
lekplatser och kulturmiljö. Enligt kontoren bör byggetablering i
stadens parker undvikas. Kontoren anser även att
etableringsområden och byggtrafik inte, i möjligaste mån, ska
påverka framkomligheten och trafiksäkerheten på stadens befintliga
gatunät.
Kontoren ser det också som viktigt att byggskedet planeras utifrån
ett trygghets-, tillgänglighets-, framkomlighets- och
säkerhetsperspektiv avseende allmänhetens användning av stadens
gator, gång- och cykelbanor, publika ytor och rekreationsområden.
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Kontoren anser vidare att miljöfrågor avseende
omgivningspåverkan under byggtiden ska beaktas och ett
kontrollprogram för detta behöver tas fram i samråd med berörda
tillsynsmyndigheter. Kontrollprogrammet bör minst omfatta buller,
vibrationer, hantering av länshållningsvatten, kemikaliehantering,
masshantering och utsläpp till luft.
Kontoren vill lyfta fram att det i driftskedet behövs en hantering av
vattenrening vid underhåll och skötsel till exempel vid spolning av
tunnlar. Vidare vill kontoren informera om att Stockholm tillämpar
en åtgärdsnivå för dagvatten vid all ny- och större ombyggnation för
att åstadkomma fördröjning och rening. Åtgärdsnivån bygger på
beräkningar som visar att ett fördröjande steg som klarar 20
millimeter nederbörd kan minska föroreningsbelastningen från
dagvatten med 70 – 80 procent.
Vid sträckningsalternativen gul och grön försvinner Östra station
och spårområdet kommer inte längre att användas till järnvägstrafik.
Kontoren vill påminna om att eventuell initiativtagning och
byggande av bostäder på dagens järnvägs- och stationsmark endast
kan göras av markägare, det vill säga AB Storstockholms lokaltrafik
(Norra Djurgården 2:1, Roslagsbanan 19 och Roslagsbanan 30) och
Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) /Statens fastighetsverk
(SFV) (Norra Djurgården 1:1).
Som svar på remissen Roslagsbanans förlängning till city, samråd
inför val av lokalisering och inför beslut om betydande
miljöpåverkan hänvisas till vad som sägs i stadsledningskontorets,
exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets,
miljöförvaltningens, trafikkontorets, Norrmalm

Gemensamt tjänsteutlåtande
Sida 10 (10)

Inkom till dokument
Godkänt
Stockholms
- Sara
stadsbyggnadskontor
Högne, Stockholms
- 2022-07-06,
stadsbyggnadskontor,
Dnr 2022-09020
2022-09-14, Dnr 2021-16391

stadsdelsförvaltnings, Östermalm stadsdelsförvaltnings och
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Samråd om ny tunnelbana till Älvsjö
Remiss från Region Stockholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Som svar på remissen Tunnelbana till Älvsjö, samråd
placering av stationsuppgångar hänvisas till vad som sägs i
stadsledningskontorets, exploateringskontorets,
stadsbyggnadskontorets, miljöförvaltningens,
trafikkontorets, Södermalms stadsdelsförvaltnings, EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings, Hägersten-Älvsjös
stadsdelsförvaltnings, Kungsholmens stadsdelsförvaltnings,
kulturförvaltningens och Stockholms Stadshus ABs
tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanfattning
Region Stockholm har remitterat Tunnelbana till Älvsjö, samråd
placering av stationsuppgångar bland annat till Stockholms stad för
besvarande.
Syftet med samrådet är att samla in kunskap och synpunkter om
tunnelbanans framtida stationslägen samt vart uppgångarna ska
placeras. Efter samrådet kommer inkomna synpunkter vara underlag
för beslut om placering av de nya stationerna och deras uppgångar.
Tunnelbanelinjen Fridhemsplan-Älvsjö blir åtta kilometer lång och
får sex stationer: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet,
Östberga och Älvsjö. De nya stationerna kommer att ha en uppgång
vardera. För samtliga nya stationsuppgångar, utom Fridhemsplan,
finns ett större område beskrivet inom vilka uppgångarna föreslås,
men det är inte bestämt exakt var dom ska ligga.
För samtliga stationsområden gäller att miljöfrågorna ska utredas
och tas upp i den fortsatta samrådsprocessen. Miljökonsekvenser
under byggtiden, till exempel buller och påverkan på grundvattnet,
kommer att studeras i ansökan om miljötillstånd och i en
miljökonsekvensbeskrivning.
Stadsledningskontoret, exploateringskontoret,
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, trafikkontoret,
Södermalms stadsdelsförvaltning, Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning, Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning,
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Kungsholmens stadsdelsförvaltning, kulturförvaltningen och
Stockholms stadshus AB är positiva till att en utbyggnad av
tunnelbanan sker i enlighet med Sverigeförhandlingens ramavtal 6.
Kontoren vill understryka vikten av att det pågående samarbetet och
den nära dialogen mellan staden och förvaltningen för utbyggd
tunnelbanan fortsätter. Kontoren vill lyfta fram att tunnelbanans
anläggningar behöver fungera ihop med ny planerad bebyggelse och
det ska vara möjligt att bygga intill och ovanpå stationsentréerna för
effektivt nyttjande av marken. Aktuella stadsutvecklingsprojekt vid
stationslägena behöver samverka med tunnelbanan såatt de inte
hindras eller försenas i och med tunnelbanans utbyggnad.
Kontoren vill lyfta fram att de nya stationsuppgångarna behöver
placeras så att det blir bra trafiklösningar på de aktuella platserna,
för gång- cykel-, kollektiv- och biltrafik. En konsekvens av den nya
tunnelbanan är ett utökat flöde av resenärer i anslutning till de nya
stationerna. Kontoren anser också att stationsuppgångarnas
närområde/angöringsytor bör vara klimatanpassade.
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Kontoren anser att de precisa stationslägena längs linjesträckningen
ska bestämmas tillsammans med Stockholms stad.
Bakgrund
Region Stockholm har remitterat Tunnelbana till Älvsjö, samråd
placering av stationsuppgångar bland annat till Stockholms stad för
besvarande.
I april 2017 träffades, inom ramen för den statligt initierade
Sverigeförhandlingen, överenskommelsen Ramavtal 6 – Storstad
Stockholm samt tre objektsavtal (KF 170611). Avtalen reglerar
kollektivtrafikobjekten, tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, Spårväg
Syd, Roslagsbanans förlängning till City och tunnelbanestation
Hagalund samt ökat bostadsbyggande och utbyggnad av några
cykelstråk i Stockholms län. Avtalen slöts mellan staten, Region
Stockholm (Regionen), Stockholms stad, Solna stad, Huddinge
kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåker
kommun.
Projektet drivs av Regionen med medverkan från Stockholms stad.
Finansieringen av projektet sker via projektmedel, som är de medel
som parterna i uppgörelsen förbundit sig att tillskjuta för
genomförandet av projektet.
Förvaltningen för utbyggd tunnelbanan (FUT) genomför
kontinuerliga avstämningar med staden genom att hålla arbetsmöten
om tunnelbaneutbygganden där representanter från de tekniska
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förvaltningarna deltar. Kontoren kan därmed lämna synpunkter
under projektets gång.
Staden har vid två tidigare tillfällen yttrat sig vid samråd om
tunnelbanan till Älvsjö, 2020-12-07 (Dnr KS2020-1506) och 202107-05 (Dnr KS2021/790).
Ärendets beredning
Ärendet har beretts gemensamt av stadsledningskontoret,
exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen,
trafikkontoret, Södermalms stadsdelsförvaltning, Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsförvaltning, Hägersten-Älvsjös
stadsdelsförvaltning, Kungsholmens stadsdelsförvaltning,
kulturförvaltningen och Stockholms stadshus AB.
Ärendet
Syftet med samrådet är att samla in kunskap och synpunkter om
tunnelbanans framtida stationslägen samt vart uppgångarna ska
placeras. Efter samrådet kommer inkomna synpunkter vara underlag
för beslut om placering av de nya stationerna och deras uppgångar.
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Tunnelbanelinjen Fridhemsplan-Älvsjö blir åtta kilometer lång och
får sex stationer: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet,
Östberga och Älvsjö. De nya stationerna kommer att ha en uppgång
vardera. Snabba hissar kommer att gå mellan plattformarna och
stationsentréerna.
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För samtliga nya stationsuppgångar, utom Fridhemsplan, finns ett
större område beskrivet inom vilka uppgångarna föreslås, men det
är inte bestämt exakt var de ska ligga.
I Fridhemsplan kommer den nya plattformen kopplas till befintligt
tunnelbanesystem och därför planeras det ingen ny uppgång.
I Liljeholmen kommer det att byggas en ny uppgång. Station
Liljeholmen är idag en viktig bytespunkt mellan tunnelbanans röda
linje, tvärbanan och bussar. Flera stadsutvecklingsprojekt med både
boende och arbetsplatser planeras i området.
Station Årstaberg är idag en viktig bytespunkt mellan pendeltåg,
tvärbanan och bussar. Flera nya bostads- och arbetsplatsområden
planeras. Den nya tunnelbanestationens läge hänger samman med
stadens planering av ny bebyggelsen samt bytesmöjligheter.
Stationen planeras att ligga i anslutning till pendeltågstationen,
busstorget, tvärbanan och den nya bebyggelsen.
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Årstafältet håller på att utvecklas till en ny stadsdel med bostäder,
handel och arbetsplatser. Den nya tunnelbanestationens läge hänger
samman med stadens planering av ny bebyggelse i området.
Uppgången planeras att ligga i norra delen av den nya bebyggelsen,
men inte vid tvärbanans station Årstafältet.
Östberga är ett bostadsområde under utveckling. Den nya
tunnelbanestationen planeras ligga i stråket vid skolan och
Kulturhuset. Läget beror både på att de som bor i Östberga ska få
bättre tillgång till kollektivtrafik och på stadens planering av nya
bostäder och arbetsplatser.
Station Älvsjö blir en viktig bytespunkt som möjliggör byte till
pendeltåg och till den framtida Spårväg syd samt bussar. Den nya
tunnelbanestationen planeras att ligga i anslutning till
pendeltågstationen, Stockholmsmässan och planerad ny bebyggelse.
För samtliga stationsområden gäller att miljöfrågorna ska utredas
och tas upp i den fortsatta samrådsprocessen. Under byggtiden
kommer det att bli många transporter till och från bygget.
Markområden kommer att behövas för upplag, arbetsbodar med
mera. Miljökonsekvenser under byggtiden, till exempel buller och
påverkan på grundvattnet, kommer att studeras i ansökan om
miljötillstånd och i en miljökonsekvensbeskrivning.
Synpunkter och förslag
Stadsledningskontoret, exploateringskontoret,
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, trafikkontoret,
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Södermalms stadsdelsförvaltning, Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning, Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning,
Kungsholmens stadsdelsförvaltning, kulturförvaltningen och
Stockholms stadshus AB är positiva till att en utbyggnad av
tunnelbanan sker i enlighet med Sverigeförhandlingens ramavtal 6.
Av kommunfullmäktiges budget 2022 framgår att Stockholm är en
av Europas snabbast växande huvudstäder. När Stockholm växer
behöver kollektivtrafiken, gång- och cykelbanorna och gatorna
byggas ut. Det måste byggas en infrastruktur som gör att människor
snabbt och smidigt kan resa i hela regionen.
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Staden deltar aktivt i arbetet med planeringen av utbyggd
tunnelbana till Älvsjö. Tunnelbanan till Älvsjö bidrar till ett mer
robust kollektivtrafiksystem i hela regionen och kommer att binda
samman delar av staden, som idag är dåligt kollektivtrafikförsörjda,
med större knutpunkter och nya stadsdelar. Detta kommer ha en
positiv inverkan på staden i stort och kan bidra till ökad hållbar
tillgänglighet och ökad integration.
Kontoren konstaterat att en mycket viktig förutsättning för hela
utbyggnaden av tunnelbanan är det pågående samarbetet och den
nära dialogen mellan staden och förvaltningen för utbyggd
tunnelbanan. Det gemensamma arbetet är viktigt för att lösa detaljer
kring placering av stationsentréer och andra ovanmarksanläggningar
inom de områden som presenteras i samrådet. Kontoren vill lyfta
fram att tunnelbanans anläggningar behöver fungera ihop med ny
planerad bebyggelse och det ska vara möjligt att bygga intill och
ovanpå stationsentréerna för effektivt nyttjande av marken och för
att realisera de bostäder som följer av ramavtalet.
Exploateringsnytta är en viktig parameter för stadens bedömningar.
Aktuella stadsutvecklingsprojekt vid stationslägena och
utbyggnaden av tunnelbanan behöver samverka, såatt inte vare sig
bostadsbyggande eller utbyggnad av tunnelbanan hindras eller
försenas. När det gäller specificeringen av uppgångarnas lägen ser
kontoren det som mycket viktigt att det förs en dialog mellan staden
och förvaltningen för utbyggd tunnelbana (regionen) för att finna de
bästa platserna för samtliga parter till en rimlig kostnad. Detta gäller
både det som bekostas av projektmedel och det som blir
följdinvesteringar och därmed bekostas av andra parter.
Kontoren vill lyfta fram att de nya stationsuppgångarna behöver
placeras så att det blir bra trafiklösningar på de aktuella platserna,
för gång- cykel-, kollektiv- och biltrafik. En konsekvens av den nya
tunnelbanan är ett ökat flöde av resenärer i anslutning till de nya
stationerna. Kontoren anser också att stationsuppgångarnas
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närområde/angöringsytor bör vara klimatanpassade. Vid flera av de
föreslagna stationsområdena finns tät bebyggelse och hårdgjorda
ytor, vilka kan bli utsatta för höga lufttemperaturer vid värmeböljor
samt få problem vid skyfall. Kontoren ser ett samarbete med
förvaltningen för utbyggd tunnelbana som en förutsättning för att
hitta hållbara lösningar för dessa platser.
Kontoren anser att de precisa stationslägena längs linjesträckningen
ska bestämmas tillsammans med Stockholms stad.
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Placering av arbetstunnlar och etableringsytor behöver också
diskuteras gemensamt och samordnas med stadens planerade
utveckling. Genomförandet kommer att påverka stockholmarnas
vardag under en låg tid, varför det är angeläget att i byggskedet
planera utifrån ett hälso-, trygghets-, tillgänglighets-,
framkomlighets- och säkerhetsperspektiv avseende allmänhetens
användning av gator, publika ytor och rekreationsområden.
Kontoren förordar att den nya tunnelbaneuppgången I Liljeholmen
placeras sånära den befintliga tunnelbanan, bussterminalen och
tvärbanan som möjligt. Tunnelbaneentrén bör placeras på ett sätt
som inte stör eller påverkar gång-, cykel- eller kollektivtrafik
negativt och inte byggas i parker och/eller grönområden. Kontoren
vill också informera om att den äldre delen av Liljeholmens
befintliga stationsbyggnad är intressant ur ett kulturhistoriskt
perspektiv och därför bör hanteras varsamt.
I Årstaberg anser kontoren att en ny stationsbyggnad lämpligen
placeras på eller i direkt anslutning till Svärdlångsplan. Torget
föreslås ansluta till stationen och utvecklas till en mötesplats.
På Årstafältet förordar kontoren en placering av
tunnelbaneuppgången i den östra delen av området, i något av
kvarteren intill det planerade stadsdelstorget. Denna placering
gynnar stadslivet och samspelar med övrig bebyggelsestruktur i den
nya stadsdelen. Tunnelbaneentrén kommer då placeras i en miljö
där flest människor rör sig och den kommer även vara synlig från
både stadsdelstorget och stadsdelsparken.
Det har tidigare diskuterats att placera uppgången i den västra delen
av området, intill skyfallsparken. Kontoren anser att en västlig
placering får ett flertal negativa konsekvenser till följd. Framförallt
handlar det om risker vid kraftiga skyfall där större flöden av vatten
riskerar att ansamlas på gatorna intill tunnelbanan. En sådan
placering kan riskera att fördyra tunnelbaneprojektet då dagvatten
och skyfallslösningar troligen behöver utökas. Vidare hamnar
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tunnelbaneuppgången då inte intill de större målpunkterna i
området.
Kontoren föreslår att tunnelbaneuppgången i Östberga i första hand
placeras i en byggnadsvolym som kan kombineras med bostäder
intill huvudgatan i Östberga i anslutning till torget och kulturhuset
vid Östberga Centrum. Denna placering skulle erbjuda en god
tillgänglighet till tunnelbanan och även främja Östbergas
stadsutveckling. En placering längre bort skulle underminera torget
som den centrala platsen i Östberga och riskera att försvåra fortsatta
satsningar på trygghet och stadsutveckling i området.
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Kontoren vill lyfta fram att det i Östberga ligger en park (Backen)
som anlades under 1960/1970-talet och som har ett högt
kulturhistoriskt värde. Kontoren anser att parken bör ha kvar sin
koppling till torget och därför lämnas fri från byggnader då den har
ett parkstråk som leder söderut från torget och är en etablerad
koppling för boende i området. Parken har även betydelse ur
ekologiskt hänseende. Parkleken Backen rustades upp med start
2018 och en etapp kvarstår att byggas.
Kontoren anser att placeringen av den nya tunnelbaneuppgången i
Älvsjö bör ske med hänsyn till Älvsjö både som målpunkt och
bytespunkt. Tunnelbaneuppgången bör stödja Älvsjö som knutpunkt
för kollektivtrafiken med möjlighet till korta byten mellan
tunnelbanan och dagens pendeltågsstation och bussterminal.
Kontoren förordar att tunnelbaneuppgången placeras sånära
järnvägen i norr som möjligt, vid pendeltågsstationen och i mässans
närhet. Det behöver dock lämnas plats vid järnvägsspåren för
Trafikverkets framtida spårutvidgning. Utifrån rådande
förutsättningar är det den bäst lämpade platsen utifrån en
sammanvägning av konsekvenser.
Älvsjömässan är en viktig målpunkt i området och placeringen bör
göras med hänsyn till att det periodvis kommer att vara stora flöden
av resenärer till och från mässan och att mässan kommer att bedriva
verksamhet under byggtiden. Placeringen av tunnelbanan bör så
långt som möjligt, ta hänsyn till framtida exploatering av området.
Kontoren vill informera om att Älvsjö centrum och Solberga är
klassat av polisen som ett utsatt område och stadsdelsförvaltningen
arbetar med platssamverkan i området. Kontoren anser därmed att
placeringen av tunnelbanestationen behöver utformas såatt den inte
medför baksidor och otrygga, oövervakade miljöer.
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Kontoren anser att ovanjordsanläggningar som till exempel
nödutgångar, ventilationstorn eller andra teknikbyggnader ska
placeras med eftertanke och anpassas för minsta möjliga påverkan
på omgivningen.
Kontoren vill understryka att placeringen av tunnelbaneuppgången
inte ska medföra negativ påverkan på områdets natur- och
kulturvärden.
Vidare vill kontoren framföra att om det behövs en plats inom
Stockholms stad för att bygga en ny depå för tunnelbanan, såmåste
det snarast utredas i samverkan med staden.
Som svar på remissen Tunnelbanan till Älvsjö, samråd placering av
stationsuppgångar hänvisas till vad som sägs i
stadsledningskontorets, exploateringskontorets,
stadsbyggnadskontorets, miljöförvaltningens, trafikkontorets,
Södermalms stadsdelsförvaltnings, Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltnings, Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltnings,
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings, kulturförvaltningens och
Stockholms stadshus ABs gemensamma tjänsteutlåtande.
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Telefon +46 (0)8-50827531

Yttrande över remiss av Detaljplan för
Sundbybergs nya stadskärna - Västra delen inom
fastigheterna Lönnen 7 och 12, Ängen 1, Kilen 1
och 2, samt del av Sundbyberg 2:4, 2:7, 2:9, 2:10
och 2:17. (KS 2022/812)
Stadsbyggnadsnämnden har fått ovanstående remiss. På grund av
kort svarstid svarar stadsbyggnadskontoret direkt till kommunstyrelsen genom detta kontorsyttrande.
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Bakgrund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en stadsbebyggelse med nya
bostadskvarter och nya offentliga stråk i samband med järnvägens
utbyggnad genom Sundbybergs stad. Planen medger även
centrumändamål och förskolor. Planen syftar dessutom till att
förbättra mötet med Bällstaån och att öka tillgängligheten till
Marabouparken. Detaljplanens huvuddrag är att uppföra en ny tät
stadsstruktur med slutna kvarter som främst kommer att innehålla
bostäder, men även inslag av lokaler i gatunära lägen samt förskolor
och service.
Detaljplanen kommer även möjliggöra allmän plats med utökad
gatustruktur och gröna stråk som binder samman planområdet med
sin omgivning. Mötet med omkringliggande bebyggelse och
offentliga rum beskrivs viktiga och planförslagets bebyggelse avses
anpassas till omgivande skala. Bällstaån blir mer tillgänglig genom
tvärstråk samt en strandpromenad. Slutligen avser planen hantera
markens höjdsättning och å-rummets utformning samt beakta frågor
såsom översvämning, dagvatten och biologisk mångfald.

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Planområdet är beläget i den västra delen av centrala Sundbyberg.
Området är uppdelat i en norra och en södra del gränsar i söder mot
Bällstaån och sydost mot Marabouparken. I norr är gränsen längs
Järnvägsgatan mot bebyggelsen i Hästhagen och centrala
Sundbyberg. Planområdet ligger mellan villaområdet, rutnätsstaden
och industristaden och utgörs idag huvudsakligen av
industrifastigheter med solitära byggnadsvolymer på två eller tre
våningar och varierande storlekar. Inom planområdet finns även
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öppna hårdgjorda ytor, bland annat ytor för båtuppläggning och
parkering samt en liten matkiosk. Inga bostäder eller offentlig
service finns inom planområdet.
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Övergripande dokument, gällande översiktsplan för 2030 och
planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna följer samma
ambition och pekar ut centrala Sundbybergs stadskärna som ett
utvecklingsområde, som avses tillföra staden trygga och trivsamma
bostadsmiljöer där området beräknas generera cirka 2000 bostäder
samt service. Den föreslagna strandpromenaden följer
målsättningen i stadens Grönplan om att tillskapa
strandpromenaden längs Bällstaviken och utveckla den såatt den
upplevs som offentlig och tillgänglig för alla samt bidra till att
knyta ihop Sundbyberg med omkringliggande kommuner.
Grönplanen anger även att Marabouparken är och i framtiden
kommer att bli en ännu viktigare plats i och med de planerade
stadsutvecklingsprojekten.
Den föreslagna bebyggelsens skala trappar ner och volymerna bryts
upp i sex-fyra våningars slutna kvarter mot Bällstaån och
Marabouparken i sydväst. Bebyggelseskalan sänks även mot
befintlig bebyggelse i nordost. Mot Järnvägspromenaden formar
bebyggelsen en höjdrygg med gemensam takfotshöjd med högdelar
i ca13-16 våningar som accenter. Kvarteren innehåller en
blandning av bostäder i form av flerfamiljshus, kontor,
verksamhetslokaler samt förskolor. Antal bostäder bedöms bli
ungefär 1100.
Stadsbyggnadskontorets synpunkter
Stockholms stad ser positivt på planförslaget, som möjliggör ny
bebyggelse med bostäder, service och förskolor i ett attraktivt läge.
Planförslaget innebär bättre kopplingar mot Bällstaån och
Marabouparken, vilket bedöms viktigt för kommunerna på båda
sidor om Bällstaån samt Bällstaviken. Eftersom stora delar av dessa
områden varit olika typer av verksamhetsområden med stor andel
hårdgjord yta, är det både viktigt och positivt att området i sin
helhet får ytterligare gröna stråk och kopplingar samt en ny,
rekreativ strandpromenad, vilket både stärker befintliga och
planerade gångstråk vid vattnet, områdets stadsbild samt dess
ekonomiska, ekologiska och sociala värden.
På den västra, dvs. Stockholms sida av Bällstaån ansluter
planförslaget närmast till Annedal, som utgör en tätbebyggd
stadsdel från 2000-talets första decennium. Bebyggelsen ligger här
placerad med gavlarna mot vattnet för att ge långa siktlinjer mot
vattnet och ge ett relativt luftigt intryck, trots den höga
exploateringen. I området närmast vattnet har man anlagt en
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strandpromenad som löper söderut längs Bällstaåns samt
Bällstavikens västra strand, delvis på kvartersmark, vilken detta
planförslags strandpromenad kompletterar.
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I enlighet med Stockholms översiktsplan har Ulvsunda
industriområde fortsatt mycket stora möjligheter till stadsutveckling
närmast Bällstaviken. Förutom tillkommande bebyggelse med nya
parker och torg samt ny stadsgata finns goda förutsättningar för en
sammanhängande strandpromenad samt möjlighet till att utveckla
en pendelbåtsstation och eventuellt mindre transporter på båt vid
befintliga kajer. Kopplingen från Annedal till Sundbyberg samt till
Mariehäll och Ulvsunda industriområde över Bällstaån är angelägen
att förbättra.
På Stockholms sida av Bällstaån samt Bällstaviken pågår en
omfattande stadsutveckling, där flera tidigare verksamhetsområden
utvecklas till blandstad enligt översiktsplanens intentioner. Det
finns redan flera antagna detaljplaneprojekt, bl.a. i kvarteren
Vandenbergh, Archimedes 1 och Masugnen 5 & 7 (numera kv
Blästerugnen och Schaktugnen) där byggnation redan pågår. Dessa
detaljplaner bygger vidare på ett tema med gavlar mot vattnet vid
Bällstaviken, en sammanhängande strandpromenad och en
bebyggelseskala som är ca 6-7 våningar närmast vattnet med högre
ryggar och accenter vid områdets huvudgata Karlsbodavägen.
I området har ytterligare startats flera planarbeten, bl.a. för kv.
Betongblandaren 2, 10, 13 mfl och Bällsta Hamn, liksom
Trafikflyget 4 och 9 vid Bromma Blocks. Detaljplaneringen syftar
till att tillskapa ca 3500 nya lägenheter, två grundskolor och flera
förskolor i området närmast Bällstaviken. Även här planeras en
strandpromenad och en liknande bebyggelsetypologi som ovan.
Kvarteret Gjutmästaren 6 nära Huvudsta bro planeras omvandlas till
ett stort idrottscentrum med inslag av kontor, handel och kultur
samt icke störande verksamheter. Detaljplanen planeras antas under
första kvartalet 2023.
För att tillskapa en god helhet runt Bällstaån för både stadsbild,
service, kopplingar och stråk önskar Stockholm ta del av och
fortsätta dialogen med Sundbyberg kring områdets planering.

Anette Scheibe Lorentzi
stadsbyggnadsdirektör
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