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Detta är det första skedet i detaljplaneprocessen

Syfte
Planens syfte är att möjliggöra stadsförnyelse 
med en komplettering med ny bebyggelse inom 
stadsdelen Ör och del av Hallonbergen. Även att 
studera förutsättningarna för omfattningen av 
tillkommande bebyggelse och uppdelning i olika 
detaljplaner med tillhörande gestaltningsprogram 
och genomförandeplanering.

Medverkande 
Programmet har tagits fram av Sundbybergs stad i 
samarbete med företrädare för Folkhem, Förvaltaren, 
HSB Bostad, JM, Riksbyggen, Skanska Nya Hem, 
Veidekke, BAU, Brunnberg & Forshed och White 
arkitekter. Programmet har utarbetats av WSP 
Stadsutveckling genom Anna Galli och Aino Virta.

Vad är ett planprogram? 
I plan- och bygglagen regleras att en detaljplan ska 
grundas på ett program om det inte är onödigt. 
Detta program ska ange förutsättningar och 
mål för planarbetet och uttrycka kommunens 
vilja och avsikter.  Syftet med programmet är att 
kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska 
breddas med erfarenheter och synpunkter från 
fastighetsägare, boende och andra berörda.  De 
berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan 
innan kommunens ställningstaganden är låsta. Under 
programskedet genomförs därför ett samråd då 
myndigheter, sakägare och övriga berörda ges tillfälle 
att komma med synpunkter. När programmet 
godkänts av kommunen ligger det till grund för 
kommande detaljplanearbeten. Under den fortsatta 
detaljplaneprocessen ges ytterligare tillfällen att 
lämna synpunkter på förslaget.

Sundbybergs stad
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen

Charlotte Richardsson, planeringschef

Karin Milles, stadsarkitekt
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Sammanfattning
En målsättning för planarbetet är att stärka stads-
delen Ör, det offentliga rummet såsom gator och 
torg, skapa ett bättre underlag för service samt 
förbättra sambanden mellan Ör och Hallonbergen. 

Ör är ett attraktivt område för barnfamiljer. Här  
finns en stor efterfrågan på fler och större bostäder. 
I Hallonbergen finns goda förutsättningar och en 
 stor potential att utvecklas till ett attraktivt 
bostadsområde. Med en komplettering med nya 
bostadshus kan sambanden inom och mellan 
stadsdelarna stärkas på ett positivt sätt. Bostäder 
med olika upplåtelseform för alla kategorier bidrar
till ökad trivsel och en bättre integration. En lång-
siktigt hållbar utveckling uppnås genom att bygga i 
kollektivtrafiknära lägen samt utnyttja och utveckla 
redan befintlig infrastruktur. Förbättrade samband, 
tydligare struktur och levande gaturum bidrar också 
till ökad känsla av trygghet och säkerhet. 

Programmet möjliggör en komplettering med ny
bebyggelse i Hallonbergen och Ör och visar flera
platser som lämpar sig för kompletterings-
bebyggelse. 

Olika upplåtelseformer ska eftersträvas. Dessutom 
kan äldreboende, studentlägenheter, förskolor med
mera prövas. Den nya bebyggelsen ger bra för-
utsättningar för att länka samman stadsdelarna och 
kan bidra till att stärka stadsdelen som en attraktiv 
miljö. För att få en stadsmässig karaktär och ett 
effektivt markutnyttjande bör parkering i garage 
och utmed gatorna eftersträvas. För att bevara 
karaktären utmed Lötsjöstråket ska placering av ny 
bebyggelse intill detta studeras noga och eventuellt 
kompletteras med ytterligare vegetation. 

Genom en medveten och tydlig placering av 
byggnader stärks gaturummen vilket kan bidra till 
goda sociala samband samtidigt som de ger större 
trygghet för de som rör sig mellan och genom 
områdena. Här rör sig alla, fotgängare, cyklister och 
bilister i samma gaturum och blir därmed sedda av 
varandra. Ett befolkat gaturum kan också bidra till 
att sträckan upplevs kortare. 

Förslaget innebär att Ursviksvägen omvandlas till en 
esplanad/boulevard med en tydlig och inbjudande 
koppling mot Lötsjöstråket. Anslutningarna i norr 
och söder bör studeras särskilt i syfte att bidra till 
att stärka sambandet med parkstråket och centrala 
Sundbyberg i söder samt Ursvik i norr. Genom att 
komplettera och utforma stråket attraktivt och 
säkert kommer det i högre grad att uppfattas 
som den gena förbindelse det är. Detta ger goda 
förutsättningar för att få ett befolkat och tryggt 
stråk under dygnets alla tider. 

Ursviksvägen utformas med generösa ytor för 
gående och cyklister. Detta bidrar till att tydliggöra 
sambanden mellan Hallonbergen – Ör och Ursvik 
– Centrala Sundbyberg. En frikostigt utformad 
mittrefug bidrar till att gående tryggt och enkelt 
kan korsa gatan. Här kan parkering eller ett smalt 
parkstråk anläggas. Förslaget binder på ett naturligt 
sätt samman Hallonbergen och Ör och möjliggör 
en mer stadsmässig trafikering för både buss- och 
biltrafik. Entréer vänds mot gatorna där också 
angöring möjliggörs.

En målsättning är att förbättra sambanden mellan 
stadsdelarna och att bättre integrera området med 
kringliggande stadsdelar. En del i detta skulle kunna 

vara att ändra Örsvängens sträckning så att vägen 
kopplar mot Sjövägen. Utformning och placering 
av anslutning österut mot Solna och Arenastaden 
är viktig att studera så att förutsättningar för en 
silning genom området, utan oönskad genomfart, 
möjliggörs. 

Parallellt med detta programarbete har fastighets-
bolaget Förvaltaren tagit fram en handlingsplan 
för Hallonbergen, en vägledning i arbetet 
med att renovera och utveckla stadsdelen. I 
denna plan prioriteras Hallonbergen Centrum 
följt av Hallonbergsplan och det före detta 
kraftledningsstråket genom Hallonbergen. 

Hallonbergsplan kan ges en tydligare karaktär 
som offentlig mötesplats med utrymme för 
torghandel, angöringsparkering med mera. I torgets 
förlängning, ”Hallonbergsstråket”, skulle attraktioner 
och mötesplatser kunna ordnas och i anslutning till 
sportfältet kan nya aktiviteter adderas. Från Lötsjön 
i öster till Rissne i väster förstärks gångstråket 
genom Hallonbergen och ger tydligare samband i 
öst-västlig riktning. 

En upprustning och meandring av Råstabäcken norr 
om Ör, mellan Ursviksvägen och Sjövägen, är ett bra 
sätt att höja platsens estetiska värde samtidigt som 
viktiga grönstråk förstärks och knyts samman.

För att ytterligare öka områdets attraktivitet 
och skapa varumärke med mervärden kan den 
kulturverksamhet som redan finns i Hallonbergen 
utvecklas. Dessutom kan aktiviteter i kombination 
med konstnärlig utsmyckning bidra till att höja 
områdets attraktionskraft. 
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Möjlighet ges för att bygga om 
och till befintlig bebyggelse i 
Hallonbergen och Ör i syfte att 
stärka samband och offentliga rum.

Programkarta 5 Hallonbergen-Ör

Handlingsplan Hallonbergen C
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Hallonbergen - Ör, beslut och mål

Sundbyberg – där staden är som bäst  
både storstad och natur  
med plats för mänskliga möten 
    Sundbybergs vision

och en stor potential att utvecklas till ett attraktivt 
bostadsområde. Med en komplettering med nya 
bostadshus kan också sambanden inom och mellan 
stadsdelarna stärkas på ett positivt sätt.  Området 
utvecklas med bostäder med olika upplåtelseform 
för alla kategorier vilket bidrar till ökad trivsel 
och en bättre integration. Genom att bygga i ett 
kollektivtrafiknära läge och utnyttja och utveckla 
redan befintlig infrastruktur bidrar förslaget till en 
långsiktigt hållbar utveckling. Förbättrade samband, 
tydligare struktur och levande gaturum bidrar också 
till ökad känsla av trygghet och säkerhet. 

Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2009 
beslut om att påbörja planarbete för stadsförnyelse 
inom stadsdelen Ör och del av Hallonbergen. 

även utreda möjligheterna att förbättra och hitta 
alternativa kopplingspunkter mellan stadsdelarna. 

Avtal med sju byggherrar har tecknats för att 
säkerställa genomförandet.  

Mål och vision
I beslutet anges några viktiga målsättningar för 
planarbetet. Dessa innebär att stadsdelen Ör stärks 
som helhet och det offentliga rummet i Örs centrum 
stärks, sambandet mellan Ör och Hallonbergen 
stärks och underlag skapas för service i Ör och 
Hallonbergen. Vidare ska trygghet, tillgänglighet 
och social integration främjas med stadsbildning 
och utefter Ursviksvägen skapas en stadsmässighet 
som tar vara på gatans förmåga att knyta samman 
stadsdelar och underlätta bildandet av stråk till 
centrala Sundbyberg. 

I beslutet anges vidare att omfattningen av 
tillkommande bostadsbyggnation, gestaltningen av ny 
bebyggelse, trafik- och angöring, dagvattenhantering, 
energieffektivisering, exploateringsekonomi med 
mera särskilt ska studeras och prövas. Parker, 
lekplatser, gatustruktur, bussförbindelse Sjövägen/
Solna samt nytt serviceutbud med mera ska studeras.  
Vidare ska möjligheten att ordna marknära boende, 
seniorbostäder, studentbostäder med mera också 
studeras. Det anges också att mark för gator, parker 
etc. ska vara kommunal. 

Inledning 

Bakgrund
Sundbyberg strävar efter en hållbar samhällsutveckling 
- social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Fokusområden är trygghet, folkhälsa, tillväxt och 
gott företagsklimat, trafik, blandad bebyggelse, kultur, 
gröna ytor samt en ökad integration. 

Ör är idag ett attraktivt område för barnfamiljer. 
Här finns en stor efterfrågan på fler och större 
bostäder. I Hallonbergen finns goda förutsättningar 

Avgränsning av planområdet enligt beslut i kommunfullmäktige 30 nov 2009

Området omfattar Ör och 
delar av Hallonbergen kring 
Ursviksvägen och avgränsas 
i väster av Hallonbergen 
centrum, i öster av Sjövägen, 
i norr av Örsvägen och i 
söder av Lötsjöstråket.

Uppdraget innebär att 
detaljplanearbete för nya 
bostäder och stadsförnyelse 
inom Ör och del av 
Hallonbergen ska påbörjas. 
I arbetet ska också 
möjligheten att komplettera 
med andra typer av bostäder 
i området än de som finns 
idag, som till exempel radhus, 
studeras. Planarbetet ska 
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Åtgärder 
för att stärka 

centrumfunktionerna i 
Hallonbergen och Rissne 

diskuteras.  
Lötsjöstråket 

bör stärkas även som 
kommunikationsstråk. En 

viktig del är att öka känslan 
av trygghet i delen mellan 

Ursviksvägen och 
Vackra vägen. 

Viktiga stråk för kommunikation och rekreation. 
Särskilt viktigt är att stärka stråken mellan Ursvik - 
Vackra vägen och Ör - Rissne. För att öka trygghet 
och trivsel i stråken och stärka sambanden diskuteras 
åtgärder genom Hallonbergen.

Längs Råstabäcken 
kan ett trivsamt 

rekreationsstråk skapas
Eventuell ekodukt
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Översiktskarta

Översikt
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan 2010 
En ny översiktsplan vann laga kraft den 20 mars 2010. 
Stadens avsikter för Hallonbergen – Ör redovisas 
också i den fördjupade översiktsplanen för Rissne, 
Hallonbergen och Ör från 2005. 

Fördjupad översiktplan Rissne-Hallonbergen-
Ör 
Programområdet omfattar förändringsområden H1, 
Ö1 och Ö2 i den fördjupade översikts planen, en 
mindre del av marken ingår i ”grönområden” och 
en liten del i ”områden utan stora förändringar”. Se 
vidstående utsnitt ur karta. 

I den fördjupande översiktsplanen anges för 
respektive delområde:
H 1 – Mellan Hallonbergens centrum, Ursviksvägen 
och Ör 
Bebyggelsekompletteringar kan prövas i rätt stor 
omfattning i detta område främst på båda sidor 
om Ursviksvägen. Genom kompletteringar här 
kan sambanden mellan Ör och Hallonbergen 
och centrumfunktionen i Hallonbergens 
centrum stärkas. I denna strävan kan även en 
överdäckning av Ursviksvägen prövas. Några 
platser för kompletteringsbebyggelse med relativt 
hög exploateringsgrad föreslås. Planen anger att 
exploateringen bör minska med närhet till parken. 
För att skapa ett flöde genom stadsdelen och göra 
centrum mer tillgängligt föreslås en hel del nya vägar. 

Ö 1 – Centrala Ör 
Längs med Örsvängen i centrala Ör finns det 
kompletteringsmöjligheter som kan aktivera 

stråket mot Hallonbergen. Här finns både över-
dimensionerade vägar och viss naturmark som kan 
exploateras. De centrala delarna av Ör kan få en
starkare identitet och kopplingarna med Hallon-
bergen kan stärkas. I strävan att komplettera i 
utkanterna av Ör är det mycket viktigt att bevara 
det inre grönområdet, den så kallade Malins park. 
Skalan på kompletteringarna kan variera från högre 
punkthus vid ”centrum” till en låg exploatering ut 
mot Golfängarna. 

Ö 2 – Östra Ör 
Öster om Örsvängen finns det parkeringsytor och
andra hårdgjorda ytor som kan prövas för exploatering. 
Här är det först och främst bostäder som är aktuellt 
för att öka befolkningsunderlaget i Ör och erbjuda 
ett attraktivt läge nära Råstasjön. Inriktningen är 
en lägre exploatering i områdets södra delar och 
punkthus eller annan bebyggelse i den norra delen. 
Nytillkommen bebyggelse ska tydliggöra och stärka 
den gröna kopplingen från Golfängarna och Råstasjön 
upp mot Ursviks motionsgård och Järvagrönkilen.

För ”Områden utan stora förändringar” står angivet 
att de i huvudsak ska bibehålla dagens karaktär. 
Bebyggelsekomplettering eller andra förändringar i 
liten omfattning kan tillåtas. 

”Grönområden” redovisar områden där det inte är 
möjligt att komplettera med ny bebyggelse. 

Programförslaget överensstämmer i huvudsak med 
inriktningen i den fördjupade översiktsplanen. 

HALLON-
BERGEN

Punkthus i Ör

Utdrag ur fördjupad översiktplan 
för Rissne - Hallonbergen - Ör

Planområdesgräns enl beslut
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Planeringsförutsättningar
Historik
Det kulliga mälarlandskapet i västra Sundbyberg har 
varit befolkat i långt mer än tusen år. 1964 flyttade 
den första hyresgästen in i en av de 1043 nybyggda 
lägenheterna i Ör och 1975 stod Hallonbergen 
helt klart med 1891 hyresrätter. Samma år invigdes 
tunnelbanestationen som ligger mitt i Hallonbergen 

skogskanten, punkthus på södra sidan och lamellhus 
på norra. Vid Vackra vägen når bebyggelsen ner i 
dalen och det stora skivhuset och Värmeverkets 
skorsten utgör storskaligt byggda element och 
stråkets mest dominerande landmärken. Några nya 
hus på södra sidan har placerats så att de exponeras 
mot dalen och därigenom skapat nya landmärken 
men också inneburit att bebyggelsen tydligare sätter 
sin prägel på dessa delar av dalen. 

Bebyggelsen i Ör och Hallonbergen ligger delvis 
dold bakom tallskog och trädridåer. Därigenom 
bibehålls ett stort sammanhållande parkrum/
landskapsrum. Ursviksvägen exponeras mot dalen 
och bilarna innebär, förutom bullerstörning, en visuell 
störning för delar av parkrummet. Norrut vidgar 
sig det storskaliga öppna parkrummet upp mot 
Ursviksvägen. Parkens böljande grässluttning bildar 
tillsammans med träden på höjden ett spännande och 
vilsamt möte med himlen. 

centrum. Åke Östin planerade området med all 
parkering under jord och stora fria ytor i markplan. 
I invigningstalet av dåvarande stadsministern Olof 
Palme sa han att ”Hallonbergen är den bästa 
bostadsmiljön i Sverige”. 

Stads- och landskapsbild
Lötsjöstråket är mycket välanvänt för promenader, 
motion, lek och picknick. Här är mycket folk även på 
vardagar. Trots det upplevs området som rofyllt. 

Stråket utgör del av den större sprickdal med 
sjöar som löper genom Sundbyberg och Solna. Till 
stor del sammanhängande branta skogssluttningar 
bildar tydlig avgränsning både mot norr och 
söder. Bebyggelse ansluter mot dalen på några 
ställen. Tre storskaliga landskapsstrukturer präglar 
stråket; de omgivande skogssluttningarna, Lötsjöns 
vattenrum och det öppna parkrummet nedanför 
Ör. Mellan dessa storskaliga landskapselement finns 
ett parklandskap av mer småskalig karaktär med 
sekvenser av rum, avgränsade av träddungar och 
trädridåer. Lötsjöns vattenstråk dominerar i de lägre 
delarna och längs Lötsjöns norra strand finns ett 
mer sammanhängande skogsstråk. 

Lötsjöstråket omges av bebyggelse på höjden. 
Den äldre bostadsbebyggelsen bildar relativt låga 
sammanhållna byggnadsvolymer tillbakadragna från 

LANDSKAPSANALYS
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Målpunkter i närområdet
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Befintlig bebyggelse
Bostadsbebyggelsen i Ör ligger på höjder varsamt 
inplacerad i terrängen. Ambitionen har varit att 
behålla så mycket naturlig vegetation som möjligt 
och gårdarna är överlag mycket gröna. Bebyggelsen 
präglas av oregelbundna, veckade huskroppar. De 
är byggda samtidigt och är av liknande karaktär och 
skick. Husens höjd varierar från två till sju våningar, 
med ett husdjup om tio meter. Mot gatan är husen 
ofta slutna. Entréerna vänder sig mot gården. 

Både i och i närheten av området finns ett stort 
utbud av fritidsaktiviteter. I Hallonbergen finns 
bland annat en stor sporthall, fritidslokaler och 
kulturcentrum. I Ör finns Örvallen som har tennis-
hall, två utomhusgrusplaner, för fotboll samt en 
baseballplan. Cirka 500 meter från Hallonbergen 
centrum finns en simhall samt en ishall med curling 
och skridskoaktiviteter. 

Bostadshus i Ör sett från sportfältet

Hallonbergen centrum

Hallonbergens centrum består av ett centrumhus 
med ett inomhustorg mot vilket affärerna vänder sig. 
Framför centrumhuset finns parkering och vänd-
plats för bussar. Bostadshusen är koncentrerade till 
fem grupper med lamellhus. Entrén till bostäderna 
sker via garage och gårdar. Bebyggelsen i området är 
relativt homogen. Norr om Hallonbergsplan finns ett 
område med storskaliga kommersiella byggnader.  

Markägoförhållanden
Fastig heterna inom området ägs av Sundbybergs stad 
och Förvaltaren. För närvarande finns även två bostads-
rättsföreningar, fler ombildningar kan bli aktuella.

Strandskydd
Strandskydd gäller inom 100 m utmed delar av 
Råstasjön på land och i vatten. Utmed Lötsjön är 
strandskyddet tidigare upphävt. 

Kulturmiljö, fornminnen
Det finns inga kända fornminnen inom 
programområdet. Norr om Ör finns fornlämningar i 
form av boplats, gravfält, färdväg samt runristningar.

Natur och rekreation
I närheten av området ligger flera fina naturområden. 
Lötsjön och Råstasjön är två populära sjöar att vistas
vid. Golfängarna och Lötsjöparken är mycket
populära parker i grönstråket. Inom bostadsområdena
finns det flera mindre parker. Malins park i Ör är 
populär bland barnfamiljer. Norr om Enköpingsvägen 
ligger Ursviks motionsgård och Igelbäckens natur-
reservat. Igelbäckens naturreservat är en del av Järva- 
kilen, en av Stockholmsområdets tio gröna kilar. 
Sydväst om Hallonbergen finns ett koloniområde. 

Malins park i Ör

Strandpromenaden vid Råstasjön
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Befolkningsstatistik
Idag bor det drygt 5000 invånare i Hallonbergen och 
strax under 2000 personer i Ör. 

Planering i närområdet
Parallellt med detta programarbete har Förvaltaren 
tagit fram en övergripande Handlingsplan för 
Hallonbergen, en vägledning i arbetet med att
renovera och utveckla stadsdelen. I denna plan
prioriteras Hallonbergens Centrum följt av
Hallonbergsplan och det före detta kraftlednings-
stråket genom Hallonbergen. 

I ett separat arbete har även Förvaltaren, 
Sundbybergs stad, Skanska, Vasakronan, AMF och 
NCC tittat på förutsättningarna för kontor och
kommersiella byggnader inom området och 

identifierat förnyelsen av Hallonbergens centrum, 
Hallonbergsplan och stråken genom Hallonbergen, 
centrala Sundbyberg och Ursvik som oerhört viktiga. 

Ett helhetsgrepp för utformning av det offentliga 
rummet ska tas i ett samverkansprojekt där boende 
och verksamma i området får komma till tals. 

Toppstugeparken
Ett detaljplanearbete pågår för kvarteret 
Orienteraren 8, Toppstugeparken. Arbetet innebär 
att marken görs om från Förvaltarägd kvartersmark 
till att övergå i Sundbybergs stads ägo som allmän 
platsmark. Möjligheten att tillskapa byggrätter ska 
även undersökas.Cykelvägen till Golfängarna

Huvudvägnät och rekreationsstråk

Toppstuge-
parken
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Kommunikationer
Gång- och cykel
Idag finns ett väl utbyggt gång- och cykelnät i 
stadsdelarna. På vissa platser saknas cykelbanor. 
Gångvägarna går genom gångtunnlar och har 
buskage vid sidorna. Kommunikationsstråk till 
andra delar av Sundbyberg går i stor utsträckning 
genom obebyggda delar och parkstråk.

Kollektivtrafik 
Hallonbergens tunnelbaneuppgång finns i centrum-
huset vid Hallonbergsplan. För invånare i den västra 
delen av Ör är det nära att ta sig till Hallonbergen. 
Boende i sydöstra delen av Ör kan även gå till station 

Näckrosen som ligger i Storskogen/Råsunda. 

I Ör går buss 506 på Örsvängen, denna stannar 
även vid Hallonbergsplan. I Hallonbergen går även 
buss 118, 197, 199, 504 och 540. Dessa tar dig mot 
Karolinska sjukhuset, Sundbybergs centrum, Vällingby, 
Universitetet och nattetid tillT-Centralen.  
I Hallonbergen finns det busshållsplatser främst 
utmed Rissneleden och vid Hallonbergsplan.

Örtorget

Bil 
WSP gjorde i maj 2010 en trafikprognos för att visa 
hur vägnätet genom området belastas av planerade 
ombyggnader och hur trafiken på Ursviksvägen kan
utvecklas fram till år 2020 med bibehållen hastighet 
på 30 km/h på en sträcka. I utredningen görs 
bedömningen att Ursviksvägen med givna förut-
sättningar får samma trafik per vardagsmedeldygn 
som år 2009, vilket innebär ca 13 000 fordon/
vardagsmedeldygn. Norr om området går Enköpings-
vägen E18 som är lätt att ansluta via Ursviksvägen. 
E18 är kopplad till E4:an och Ulvsundaleden. 
När Kymlingelänken byggts ut är ambitionen att 
Enköpingsvägen ska förändras och gaturummet 
anpassas till att i större utsträckning koppla ihop 
stadens stadsdelar med varandra för att minska den 
barriäreffekt som vägen har i dag. 

Parkering
Boendeparkering sker huvudsakligen i garage. 

Buller och luft
Enligt en cirka tio år gammal bullerkartläggning ligger de 
ekvivalenta ljudnivåerna utomhus i Ör under 55 d(B)A. 

Hallonbergens centrumhus interiör

Enligt Stockholms Stads luftrapport från 2009 ligger 
inte programområdet i riskzonen för höga halter av 
PM-10, kvävedioxid, Bensen eller Bens(a)pyren. 

Örskolan

Busshållplatsen på Hallonbergsplan

Hallonbergens centrum
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Service
Förskola och kommunal skola upp till årskurs fyra 
finns inom området. Dessutom finns en friskola med
dansinriktning i Hallonbergen. En mindre butik finns
i Ör centrum. I Hallonbergen centrum finns butiker 
samt kommunal- samt landstingskommunal service.  
Vid Enköpingsvägen finns också större butiker för 
mat samt sällanköpsvaror.  
Till Sundbybergs station är det cirka 1,5 km. 

Sundbybergs stads befolkningsprognos visar att det 
Planering och projektering av förskolor och skolor 
utgår från det generella lokalprogram för förskolor 
och skolor 1-11 år som Sundbybergs stads barn- 
och utbildningsnämnd beslutat om. Programmet 
säkerställer att lokalerna får en flexibilitet som gör 
det möjligt att förändra användningsområdet över tid. 

Övriga utredningar
Dagvattenutredning – Sundbybergs stad
SWECO har 2008 tagit fram en PM angående dag-

vattenhantering i Sundbybergs stad. Utredningen 
pekar på Råstasjöns begränsade kapacitet och att
det därför är av stor vikt att utjämna flöden och
minska föroreningsbelastningen på sjön. Ett över-
svämningsområde finns vid Sjövägen i höjd med 
Örvallen. Översvämningsområdet kan komma att 
utökas vid ytterligare exploateringar uppströms. 
Som ett led i dagvattenhanteringen bör Råstabäcken 
ges en meandrande utformning. 

Etnografisk studie för Ör
White gjorde våren 2010 en etnografisk studie för 
Ör. I denna redovisas att Ör är en attraktiv miljö 
att bo och leva i och har stor potential för fortsatt 
utveckling. De boende upplever att styrkan är att det 
är lugnt, grönt och nära. Här konstateras att det finns 
behov av mötesplatser, torg, handel, att rusta husen 
med mera. En förtätning som bidrar till ett mer 
varierat bostadsutbud är också angeläget. Uteplatser 
i bottenvåningarna kan dessutom ge liv mellan husen 
och bidra till trygghet. 

Norr om Hallonbergens centrum finns kontor och handel

Höstvy vid Lötsjön

Golfängarna upp mot Ör
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Beskrivning och riktlinjer
Allmänt
Programmet möjliggör en komplettering med ny 
bebyggelse i Hallonbergen och Ör och visar flera 
platser som lämpar sig för kompletteringsbebyggelse. 

Den nya bebyggelsen bidrar till en diversifiering av 
områdets bebyggelse och tillför samtida arkitektur, 
alternativa boendeformer och ger bra förutsättningar 
för att länka samman stadsdelarna. Ett intressant 
innehåll i estetiskt tilltalande och arkitektoniskt 
intressanta byggnader bidrar till att stärka stads-
delarna som en attraktiv miljö. En medveten och 
tydlig placering av byggnader bidrar till att stärka 
gaturummen och ger också större trygghet för de 
som rör sig mellan och genom områdena. 

Sekvenser av bebyggelsegrupper ger goda 
förutsättningar att på ett positivt sätt bidra till goda 
sociala samband i stadsstrukturen. Entréer mot vägen 
och gång- och cykelvägar bidrar till ett tryggt och 
levande stråk i staden. 

I planuppdraget diskuteras två höga hus för att 
annonsera området. Förutsättningar för detta har 
diskuterats under arbetet. I Hallonbergen finns idag 
en aktiv och positiv kulturverksamhet. För att öka 
områdets attraktivitet och skapa ett varumärke med
mervärden kan denna inriktning utvecklas och 
stärkas med ytterligare kultur, utbildning med mera. 
Detta ser vi inte görs bäst i höga hus, utan hellre som 
en utveckling och omdaning av centrumbyggnaden i
Hallonbergen. Genom att vända entréer och 
skyltning mot omgivande torg och gator, att utveckla 
torget och stråket utmed centrum samt eventuellt 
komplettera byggnaden med tillägg, såväl i plan som 
på höjden, skulle man kunna skapa en för området 

Gång- och cykelväg i en bred mittremsa ger ett tryggt och 
lummigt gaturum

positiv profilbyggnad. Målet är att skapa en estetiskt 
tilltalande och arkitektoniskt intressant byggnad. 
Att dessutom studera möjligheten att placera en 
högre byggnad som portmotiv vid infarten från 
Enköpingsvägen skulle kunna vara positivt. 

Inbjudande aktiviteter i gaturummet

Ursviksvägen byggs om till ett samlat gaturum
som ger karaktär och stadga. Bebyggelsen 
vänder sina entréer mot gatan och ger liv i 
stadsrummet med lokaler för butiker och 
verksamheter i bottenvåningarna. Bebyggelsen 
utformas så att den tydligt inordnas i den 
befintliga bebyggelsestrukturen. Stråket från 
centrala Sundbyberg norrut mot Ursviks 
motionsgård tydliggörs och upplevs tryggare. 

Förgårdsmark och parkeringszon bidrar till det inbjudande 
gaturummet
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Platsen som markerar entrén till parken ger 
också tydlighet i stråkets riktning. Norrut bör 
stråket fullföljas för att stärka sambanden mellan 
centrala Sundbyberg och Ursvik. Komplettering av 
bebyggelsen kan därför fortsätta ytterligare norrut. 

Hallonbergsplan ges en tydligare karaktär som 
offentlig mötesplats med utrymme för torghandel, 
angöringsparkering med mera. I torgets förlängning, 
”Hallonbergsstråket”, kan mötesplatser och 
attraktioner ordnas och i anslutning till sportfältet 
nya aktiviteter adderas. Från Lötsjön i öster till
Rissne i väster förstärks gångstråket genom 
Hallonbergen och ger tydligare samband i öst-västlig 
riktning. Syftet är att skapa förutsättningar för möten 
och addera attraktioner för alla grupper. 

Sluttningen ner mot Lötsjön kan ytterligare 
förstärkas för evenemang, pic-nic och möten. I delar 
skulle förutsättningarna för uppträdanden kunna 
förbättras genom anläggande av generösa gradänger. 

Inför kommande planarbete ska en översiktlig 
studie göras där lämpliga platser för förskola/
skola preciseras, dessa områden måste reserveras 
i kommande detaljplaner. De kan antingen placeras 
friliggande eller inrymmas i flerbostadshusens 
bottenvåningar. Hur många förskolor som kommer 
att behövas beror på hur många bostäder som 
tillskapas.

Aktiviteter ger liv åt offentliga mötesplatser

Samverkansprojekt HÖR
Statens konstråd driver ett processorienterat 
projekt; Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, i 
samarbete med Riksantikvarieämbetet, Boverket och 
Arkitekturmuseet. Sundbybergs stad har ansökt om 
och beviljats medel inom projektet för att utveckla 
nya sätt planera det offentliga rummet.

Idén är att utveckla nya plattformar för att kunna 
föra en nära dialog med boende och verksamma och 
på så vis låta medborgarnas ofta utopiska perspektiv 
ta plats i den reella fysiska planeringen och i arbetet 
med att länka samman stadsdelarna Hallonbergen 
och Ör. Projektet ska ledas av en konstnär som till-
sammans med Sundbybergs stadsarkitekt, en land-
skapsarkitekt och en koordinator ska kartlägga kom-
munmedlemmarnas erfarenheter, drömmar och idéer 
för att sedan ta fram en handlingsplan med konkreta 
förslag för utformning av de gemensamma ytorna. 
Projektet ska ha sin bas i Marabouparkens Konsthall.

Publika lokaler och affärer i bottenvåningarna bidrar till levande gaturum
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Handlingsplan Hallonbergen C
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Gatustruktur och kommunikationer
En ambition är att förbättra sambanden mellan stads-
delarna och att bättre integrera området med kring-
liggande stadsdelar och kommuner. En del i detta 
skulle kunna vara att ändra Örsvängens sträckning 
så att vägen kopplar mot Sjövägen. Solna kommun 
planerar att stänga den del av Sjövägen som skär
genom parkstråket för fordonstrafik. Den nya kopp-
lingen skulle kunna ge förutsättningar att koppla väg-
nätet mot den nya Arenastaden i Solna. Utformning 
och placering av anslutning österut mot Solna och
Arenastaden måste studeras så att förutsättningar för 
en silning genom området utan oönskad genomfart 
möjliggörs. I det kommande planarbetet måste 
också alla konsekvenser av eventuella nya väg-
kopplingar studeras för bebyggelsen i Ör, såväl ur ett 
trafikflödes- som ur ett bullerperspektiv.

Ursviksvägen omvandlas till en esplanad/boulevard 
med en tydlig och inbjudande koppling mot park-
stråket. Gaturummet utformas med generösa 
ytor för gående och cyklister som bidrar till att 
tydliggöra sambanden mellan Hallonbergen – Ör 

och Ursvik – centrala Sundbyberg. Utformningen 
säkerställer god framkomlighet samtidigt som en låg 
hastighet kan säkras. En generöst utformad mittrefug 
bidrar till att gående tryggt och enkelt kan korsa 
gatan. Här kan parkering eller ett smalt parkstråk 
anläggas. Vägområdets bredd bör även tillåta 
kantstenparkering för besökare till kringliggande 
kvarter och butiker. 

Stråkets fortsättning söderut mot Vackra vägen och 
centrala Sundbyberg har stora kvaliteter i mötet 
med Lötsjöstråket. Denna del behöver utvecklas för 
att öka känslan av trygghet för gående och cyklister. 
Genom att komplettera och utforma stråket 
attraktivt och säkert kommer det i högre grad att 
uppfattas som den gena förbindelse till centrum 
det är. Detta ger goda förutsättningar för att få ett 
befolkat och tryggt stråk under dygnets alla delar. 

Sträckan norrut mot Enköpingsvägen bör kom-
pletteras med bebyggelsekvarter på ömse sidor.  
På så sätt fortsätter det befolkade, trygga stråket till
Ursvik. En trygg och attraktiv koppling från Ursvik 
ger förutsättningar för goda samband och integration
mellan stadsdelarna på ömse sidor om Enköpingsvägen.
Öster om Ursviksvägen finns en undergång under 
Enköpingsvägen. En attraktiv koppling behövs även på 
den västra sidan för att koppla mot motionsgården 
och bostäderna norr därom. 

Det finns en ambition att omgestalta Hallonbergsplan 
till ett torg med mötesplatser och aktiviteter för 
boende och besökare. Angöringsparkering ordnas 
då i anslutning till centrum och busshållplatserna 
flyttas ut från torget och placeras istället som 
linjehållplatser utmed Ursviksvägen och Örsvängen. 
De nya korsningarna med Ursviksvägen utformas så 
att de fungerar för busstrafik. 

Det är mycket viktigt att områdets olika vägar får 
skilda karaktärer för att tydliggöra dess funktion i 
stadsdelen. 

En sekvens av korsningspunkter knyter an till vägen 
från båda sidor, gör vägen till ett samlande stads-
element och möjliggör mer stadsmässiga samband 
i stadsdelen. De nya gatorna binder på ett naturligt 
sätt samman Hallonbergen och Ör och möjliggör 
en mer stadsmässig trafikering för både buss- och 
biltrafik. Entréer vänds mot gatorna där också 
angöring möjliggörs.

Den södra delen av Ursviksvägen bör utformas så
att platsen bidrar till att stärka sambandet med 
parkstråket. Platsen kan då bli en inbjudande entré 
till stadsdelen. För att förstärka gränsen mellan park 
och stadsrum kan en småskalig bebyggelse i gränsen 
mellan Ör och parken prövas. 

Förgårdsmark utmed bostadskvarteret bidrar till ett levande 
gaturum där det inte finns förutsättningar för butiker i 
bottenvåningarna  

Tulegatan, exempel på gata med parkering och träd i mittrefug
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Stads- och landskapsbild
Lötsjöstråket har fortfarande en sammanhållen  
och harmonisk karaktär där landskapets grunddrag 
är tydligt avläsbara och ger en känsla av lugn. 
Denna landskapskaraktär är mycket känslig för 
alltför stor komplexitet och det finns ofta ett behov 
av att ”läka” visuellt stökiga miljöer. 
Ett sätt att hantera brokigheten kan vara att 
komplettera vissa partier med en mer samman-
hållen vegetation. 

Norra kanten av Lötsjöstråket bedöms vara känslig 
för tillägg som kan bidra till ökad komplexitet. 
Bebyggelse bör om möjligt placeras bakom slänt-
krönet. Om ny bebyggelse planeras längs kanten 
bör den ges en lugn och enhetlig karaktär. 
Ny trädvegetation, delvis med tall bör planteras 
mellan bebyggelse och den öppna dalen. 

Parkering 
Parkeringstalet är kvoten mellan antal parkerings-
platser och antal lägenheter eller arbetsplatser i 
ett område. Antalet parkeringsplatser till 
nybyggnation bestäms oftast i samband med 
detaljplanering. Staden vill begränsa antalet 
parkeringsplatser, men samtidigt undvika att det 
uppstår problem på grund av parkeringsbrist.

För ny bebyggelse krävs det att parkeringsbehovet 
löses på kvartersmark samt att eventuell byggnation 
på befintliga parkeringsytor kompenseras med nya 
parkeringar,företrädesvis i garage under mark.

Miljöbilder från Lötsjöstråket tidig vår

I Hallonbergen finns idag en stor mängd outhyrda 
platser i garage. Möjligheten att samnyttja en del av 
dessa genom blockförhyrning, servitut eller dylikt bör 
studeras i det kommande detaljplanearbetet. 

Minskade kostnader för garage skulle i stället kunna 
läggas på mervärdeskapande åtgärder i det offentliga 
rummet. 



21 Hallonbergen-Ör

!!(T!!(T
SUNDBYBERG
STAD

SOLNA
STAD

Örsvängen

Enköp
ingsvä

gen

Rissneleden

U
rs
vi
ks
vä
ge
n

Råsta-
sjön

Ör C

Hallonbergen C

Lötsjön

Örsvängen

0 100 20050 Meter

2 1

6

6

6

6

6

10
6

7 8
9

9

43

5

10

6

Riktlinjer för respektive delområde

Viktigt gång- och cykelstråk

Ny korsningspunkt

Nya vägar
Befintliga vägar

Boulevard
Oförändrad bef kvartersmark  
där mindre förändringar kan ske
Grönområde
Kompetteringsbebyggelse 
Ev ny bebyggelse
Glesare  kompletterings- 
bebyggelse
Handlingsplan Hallonbergen C

Kommungräns
6 Delområdesnummer

1

1

1

3



22Hallonbergen-Ör

U
lri

ks
vi

ks
vä

ge
n

Örsvängen

Ö
rsvängen

Hallonbergen
centrum

Råstasjön

Lötsjön

Ör

Sj
öv

äg
en

Golfängarna

!!(T!!(T

1

Grönskande gaturum i tät stadsmiljö

Byggnadernas placering förstärker platsens form. Entréer mot gatan och kant-
stensparkering ger liv i gaturummet

 

Ursviksvägen byggs om till ett samlande 
gaturum som ger karaktär och stadga. Kring 

gatan placeras hus i 5-7 våningar. Bebyggelsen 
vänder sina entréer mot gatan och ger liv 
i stadsrummet. I husen ges möjlighet för 
publika lokaler. Bebyggelsen understryker 
gatans riktning och tydliggör gränsen mellan 
det offentliga gaturummet och den privata 
uteplatsen. 

Intressant stadsmiljö

Bostadskvarter på Lilla Essingen där bebyggelsen tydligt markerar gatans 
riktning
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Bensinmacken vid Ursviksvägen bör flyttas och ersättas med bebyggelsekvarter

2
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För att fullfölja bebyggelsestråket utmed gatan 
upp till Enköpingsvägen bör en alternativ 
placering för bensinstationen sökas närmare 
Enköpingsvägen. Detta skulle ge ett bättre läge 
ur tillgänglighetssynpunkt. OK/Q8 har ett långt 
arrendeavtal med staden, varför detta får ske i 
samråd. 

Balkonger och entréer 
bidrar till trygga stråk 
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3 Utmed Ursviksvägens södra del kan 
bebyggelse placeras norr om vägen. Husen 

ska passas in i terrängen och kan ge möjlighet till 
kopplingar och entréer både mot Ursviksvägen 
och Hallonbergen. Husen bidrar till ett intressant 
och tryggt gaturum och ger förutsättningar 
till ett intressant möte med parken. Den nya 
bebyggelsen får inte hindra utblickar mot parken från 
bakomvarande hus. Utformning, skala och placering 
studeras med avseende på detta i kommande 
planarbete. Parkens tydliga avgränsning bibehålls 
genom att nya träd, till exempel tall, planteras utmed 
Ursviksvägen. En låg mur kan också placeras utmed 
vägen för att ytterligare tydliggöra parkrummet och 
samtidigt skärma buller från vägen. 

Bostadshus varsamt inplacerat i terrängen

Bostadshus på Lilla Essingen i fem våningar med en indragen 
kungsvåning
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4För att markera entrén till Golfängarna och 
övergången från stadsmässigt gaturum till 
parkens gröna rum är denna plats särskilt viktig att 
studera i kommande planarbete. Övergången och 
mötet är viktigt att artikulera och tydliggöra. Här 
kan vara en lämplig plats för till exempel café eller 
restaurang. Den lite dramatiska grässluttningen mot 
norr avslutas med träddungar och himmel. Denna 
vy förstärker den starka upplevelsen av frihet och 
rymd som finns inom den här delen av Lötsjöstråket. 
Vyn norrut bidrar också starkt till karaktären av 
parklandskap. Nya byggnader placeras in så att  
denna vy kan bibehållas.
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Träden ger skugga och rumslighet

Inbjudande utformning av gräsytor ger inspiration till 
vistelse

En plats med inbjudande sittplatser vid entrén till 
Lötsjöstråket kan bidra till trygghet i stråket
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5
För Örbron finns två alternativ. Inför 
kommande planarbete måste utformning och 

höjdsättning av gatorna studeras noga bland 
annat med hänsyn till tillgänglighet, förutsättningar 
för busstrafiken och infart till centrumgaraget. 
Alternativ 1
Örbron rivs och Örsvängens korsning med Ursviks-
vägen utformas som fyrvägskorsning, vilket ger en 
mer stadsmässig plats.  
Alternativ 2
Örbron bibehålls i befintligt läge och ny bebyggelse 
ansluter till bron. För att bidra till stadsmässighet 
och attraktivitet ses brons utformning över. Hur nya 
hus ansluter till bron studeras noga för att erhålla 
trygga stråk och attraktiva bostäder och lokaler. 

Alternativ 1 bedöms översiktligt kunna bidra till 
bättre samband och större stadsmässighet. 

Den befintliga Örbrons korsning med Ursviksvägen 
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6
Ör kompletteras med ny bebyggelse som bidrar till 
att skapa mer stadsmässighet med levande gaturum. 
Entréerna vänder sig mot gatorna och husen 
markerar tydligt kvarterens avslut. Bebyggelsen 
varierar i skala och form från nätta punkthus, 
lamellhus till trevånings stadsradhus. Mötet med 
befintlig bebyggelse studeras noga för att erhålla 
anpassning i skala och lämpligt respektavstånd. Det är 
av stor vikt att karaktären av ”grön stadsdel” bevaras. 

I samband med fortsatt planarbete bör 
alternativa lägen och utformning av torg i Ör 
studeras. Det är viktigt att torget är lokaliserat 
och utformat så att förutsättningar för närservice 
ges. Befintligt torg ligger perifert för många boende 
i Ör och har därför inte optimala kommersiella 
förutsättningar. Inom stadsdelen skapas också mindre 
torg och offentliga mötesplatser som bidrar till 
ett attraktivt stadsliv. I anslutning till det befintliga 
torget kan nya byggnader för till exempel äldre/
seniorboende byggas. Mindre lägenheter för unga 
skulle kunna lokaliseras i ett läge vid korsningen 
Örsvängen-Ursviksvägen. 

Stadsradhus i tre plan med entré från gatan. 
Skalan ansluter till bebyggelsen i Ör

Stadsmässig bebyggelse placerad i natur förstärker känslan av 
grön stadsdel

Liten förgårdsmark och entréer mot gatan ger trygghet 
och liv i gaturummet

Stadsradhus med entré och 
garage i gatuplan

Individuellt utformade stadsrad-
hus ger en spännande stadsbild
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7
Ör centrum ges en tydligare struktur och 
karaktär med ny bebyggelse. Bebyggelsen 
bidrar också till tydligare samband med skolan 

och det centrala parkrummet. Särskild vikt ska 
läggas vid placering och utformning för att skapa och 
stärka offentliga rum och mötesplatser i området. 
Torget ligger perifert och har inte optimala 
förutsättningar för handel. I samband med fortsatt 
planarbete bör därför möjligheten att flytta centrum 
i Ör studeras.

Vinklade burspråk kan ge intressanta utblickar

Småskalig stadsbebyggelse med 
förgårdsmark mot gatan

Bebyggelse i fyra våningar med förgårdsmark mot
gatan
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Ner mot Råstasjön öppnas gatustrukturen mer, 
med till exempel nätta punkthus, som placeras 
friare med karaktär av hus i park. Något högre hus 
kan prövas i anslutning till korsningen med Sjövägen 
för att markera mötet med sjön. Entréer ska vändas 
mot gatan. Den nya bebyggelsen får inte inkräkta på 
parkrummet kring sjön. 

Kungsvåning och generösa balkonger ger husen ett mjukt 
intryck

Stora träd kan sparas nära bostadshusen
Nätta stadsvillor varsamt inplacerade i naturen. Stora balkong-
er vänds mot vattenrummet
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9
Utmed Sjövägens västra sida kan bebyggelse 
i form av hus i park placeras. Entréer vänds 

mot Sjövägen. Skala, placering och utformning 
studeras för att på ett attraktivt sätt ansluta till och 
inte inkräkta på parkstråket. I den norra delen, där 
marken är sämre och utblickarna viktiga från de be-
fintliga punkthusen, föreslås lägre hus till exempel i
form av stadsradhus. I den södra delen kan något 
högre hus prövas, då höjdskillnaderna är stora i 
denna del. Det är viktigt att ny bebyggelse inordnas  
i den äldre bebyggelsens friare placering. Stor vikt
måste läggas vid att denna del är en del i det 
regionala grönstråket. 

Bebyggelseområdet är beläget i direkt anslutning till 
ett viktigt översvämningsområde. Hur dagvattnet ska 
hanteras får studeras ytterligare i det kommande 
planarbetet, för såväl detta område som för 
programområdet i sin helhet. 

Exempel på stadsvillor placerade i natur

Exempel på lägre bebyggelse

Nätta punkthus placeras i gränsen mellan stad och 
natur

Småskalig radhusbebyggelse
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In mot parkstråket kan lägre bebyggelse i form 
av till exempel mindre punkthus eller radhus 
prövas. De får ett attraktivt parknära läge och 
bidrar till diversifieringen av områdets bebyggelse. 
Eventuell ny bebyggelsen ska anpassas till terrängen 
och befintlig vegetation. Mot parkstråket bör en 
skogsridå sparas alternativt anläggas. 

En anpassning till befintlig vegetation bidrar till att skalan 
på husen upplevs nättare och ger en avgränsning mot 
omgivningen 

Moderna bostadshus anpassade till landskapet med 
formspråk och färgsättning

Småskalig bostadsbebyggelse

Nätta stadsvillor varsamt inplacerade i terrängen bidrar 
till trygghet i parken
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Teknisk försörjning
Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala 
VA-nätet och till fjärrvärmenätet, om inte ett mer 
miljövänligt alternativ kan användas. 

Avfallshantering 
Hushållsavfallet ska sorteras i minst två fraktioner 
dels brännbart hushållsavfall och dels matavfall. De 
nya fastigheterna ska anslutas till befintlig sopsug i 
området. Om matavfall inte kan samlas in separat 
i sopsugen ska insamling ske i anslutning till varje 
fastighet enligt överenskommelse med kommunen.

I anslutning till flerbostadshusen ska det finnas ett 
avfallsutrymme för sortering av grovavfall, elektronik 
och farligt avfall. Utrymmet kan med fördel även 
användas för fastighetsnära insamling av bland annat 
förpackningar och tidningar.
 

Krav på system, utformning av avfallsutrymmen samt
transport- och hämtvägar regleras i Boverkets bygg-
regler, Arbetsmiljöverkets författningssamling samt i 
kommunens skrift ”God avfallshantering vid ny-
och ombyggnation – Sundbybergs stads riktlinjer”. 

Dagvatten
Översiktsplanen anger att dagvatten ska omhändertas 
lokalt (LOD) där så är möjligt och att det med 
hänsyn till vattensituationen i tätortsområden är 
viktigt att bebyggelse alstrar begränsade volymer 
dagvatten med så låg föroreningsnivå som möjligt.

Råstasjön har begränsad kapacitet att ta emot 
dagvatten. Det är därför av stor vikt att utjämna 
flöden och minska föroreningsbelastningen på sjön. 
Ett översvämningsområde föreslås vid Sjövägen i höjd 

med Örvallen och en meandring av Madenbäcken. 
Hur dagvattnet ska hanteras inom programområdet 
ska utredas under planarbetet. I detta arbete bör 
också möjligheten att ta om hand dagvatten från den 
befintliga bebyggelsen studeras. 

Huvudmannaskap
Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser 
såsom gator, parker och natur. 

Genomförande
Kommunen och Förvaltaren som representerar 
nuvarande fastighetsägare inom planområdet 
upprättade 2005 ett samarbetsavtal med en bygg-
herregrupp bestående av HSB, Riksbyggen, Folkhem, 
Skanska, Veidekke och JM. Avtalets syfte är att 
parterna gemensamt arbetar för att förverkliga 
intentionerna i gällande översiktsplan varefter bygg-
herregruppen efter inbördes fördelning av byggrätter 
uppför nya bostäder, i huvudsak bostadsrätter. 
Utöver byggherregruppens andel uppför Förvaltaren 
bostäder som upplåts med hyresrätt.

Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö
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dagvatten, barriäreffekter samt stads- och 
landskapsbild belysas. Nedan beskrivs översiktligt 
några övergripande frågeställningar som också bör 
belysas i den kommande processen. 

Naturresurser och klimat
Den föreslagna bebyggelsen innebär en förtätning i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Programförslaget 
tar delvis naturmark i anspråk. Naturresurserna tas 
tillvara på så sätt att områden som idag redan är 
påverkade av bebyggelse förtätas och utvecklas, vilket 
gör att befintlig infrastruktur kan nyttjas. Energisnål 
bebyggelse, närhet till kollektivtrafik och goda 
förutsättningar för gående och cyklister kan göra 

den negativa påverkan på klimatet, som programmet 
medför, förhållandevis liten. Med lågenergibebyggelse, 
laddningsstolpar vid parkeringsplatser och utrymme 
för bilpooler etc. kan påverkan ytterligare minska.

Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy ska 
beaktas i det kommande planarbetet.

Mark och vatten
Planen innebär att andelen hårdgjorda ytor 
ökar. Aktiva åtgärder ska vidtas så att det 
uppkomna dagvattnet omhändertas lokalt, inom 
programområdet genom infiltration och fördröjning, 
vilket får utredas och visas senare i planprocessen. 
Genom medveten hantering av dagvattnet i området 
skulle flödena kunna minskas. 

Strandskydd
Behovet av strandskydd ska prövas i det fortsatta 
detaljplanearbetet. Preliminärt bedöms strandskydd 
kunna återinföras inom natur- och parkområden 
kring Lötsjön. Vid ändrad markanvändning inom 100 
m från Råstasjön krävs dispens från strandskydd. 

Buller och luft
För att säkerställa att gällande riktvärden för buller- 
och luftmiljö kan innehållas i de nya bostäderna 
behöver detta studeras i det kommande planarbetet. 

Enligt Stockholms Stads luftrapport från 2009 ligger 
inte programområdet i riskzonen för höga halter 
av PM-10, kvävedioxid, Bensen eller Bens(a)pyren. 
Förutom trafiken till och från den nya bebyggelsen, 
bedöms den föreslagna markanvändningen inte alstra 
emissioner som påverkar närliggande områden 
negativt.

Preliminär behovsbedömning
Behovsbedömningen är den process vid vilken det 
avgörs om genomförandet av en detaljplan kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är 
fallet ska en miljöbedömning genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.

Programförslaget ligger i huvudsak i linje med 
intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för 
Rissne-Hallonbergen-Ör, men tar viss mark i anspråk 
som i den fördjupade översiktsplanen (Föp) är 
redovisad som grönområde. Till Föp:en finns ingen 
MKB framtagen. 

Om intentionerna i programförslaget genomförs 
kommer flera detaljplaner att tas fram. Det kan 
därför vara lämpligt att konsekvenserna av den 
föreslagna, sammantagna markanvändningen inom 
programområdet belyses i en MKB. I en MKB 
ska såväl programmets positiva som negativa 
konsekvenser för miljön belysas. Syftet är att få till 
stånd ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Den föreslagna markanvändningen inom program-
området för Hallonbergen – Ör bedöms i ett 
tidigt skede kunna medföra en sådan betydande 
miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning 
och upprättande av en MKB enligt Miljöbalkens 
6 kapitel. Anledningen till detta ställningstagande 
är främst att det rör sig om relativt omfattande 
kompletteringsbebyggelse, i direkt anslutning till 
grönområden som är viktiga dels ur ett lokalt dels ur 
ett regionalt perspektiv. 

I en MKB bör framför allt programförslagets 
konsekvenser för bland annat natur och rekreation, 

Miljöpåverkan och hälsokonsekvenser
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Trafik och transporter
Planförslaget innebär bebyggelse i ett väl utbyggt 
kollektivtrafikläge. Den nya bebyggelsen och den 
generella trafikökningen medför ökad trafik på 
berört vägnät. 

Störningsrisker på grund av buller, lukt eller ljus vid 
in- och utfarter till garage ska uppmärksammas.

Byggskede
Byggskedet innebär störningar av olika slag. Arbeten 
och transporter måste planeras så att störningarna 
minimeras. Riktlinjer vid bullrande arbeten ska 
tillämpas.

Hälsokonsekvensbedömning
Sundbybergs stad arbetar med 
hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att 
upptäcka brister i arbetet. Bedömningen kan göras 
på tre nivåer där den grundligaste är en utredning. 
Planarbetet analyseras med dessa tre enkla frågor: 
Främjar planen utvecklingen för befolkningens 
hälsa med avseende på den sociala miljön? Främjar 
planen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande 
riskfaktorer? Står planen i samklang med kommunens 
övergripande mål? 
Samtliga frågor anses besvarade med ett ja.

Jämställdhetsperspektiv
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter inom livets alla 
områden. Den byggda miljön ska vara en hjälp för 
ett jämställt liv. Goda kollektivtrafikförbindelser med 
närhet till skola och förskola samt offentliga platser 
för alla ger förutsättningar för detta. 

FN: s konvention om barnets rättigheter
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 
2009/10:232 ska beaktas i det fortsatta arbetet. 
Lekmiljöerna inom området ska behållas och 
utvecklas. Förslaget kan bidra till att det blir lättare 
att korsa Ursviksvägen vilket underlättar för barn att 
umgås över stadsdelsgränsen. 

Tillgänglighet 
Policyn för en tillgänglig stad beaktas.

Området ska så långt möjligt göras tillgängligt för 
alla. Detta innebär att bostäder, lokaler och utemiljö 
utformas så att god tillgänglighet för alla oavsett 
funktionsförmåga uppnås. 

Trygghet och integration
I det fortsatta planarbetet ska tryggheten på 
platsen särskilt beaktas. Trygghet och säkerhet är 
två grundläggande behov i allas vardag. En trygg 
plats är en plats där en mångfald av människor rör 
sig. Genom god planering av stråk, samband och 
mötesplatser samt tydliga gränser mellan privata och 
offentliga platser skapas förutsättningar för ett tryggt 
och säkert område. 

En förutsättning för en god integration är att 
boende, verksamma och besökare känner sig trygga i 
området. 






