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Detaljplan för del av Sundbyberg 2:26, Lingonskogen, 
Rissneleden i Sundbybergs stad 
 
 

Handlingar 
Detaljplanen består av denna genomförandebeskrivning, plankarta med 
bestämmelser, planbeskrivning, behovsbedömning, fastighetsförteckning, samt 
illustrationsplan. Övrigt planeringsunderlag är: översiktlig vegetationsbedömning, 
trafikbullerutredning, analys av Rissneleden som stadsgata, inventeringar och 
inmätningar av träd och berghällar, dagvatten- och VA-utredning, 
körspårsutredning, särskild arkeologisk utredning samt verksamhetsbullerutredning. 
 

Syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av totalt ca 85 bostäder. Varav ca 
55 rad- och parhus samt ca 30 lägenheter i låga flerbostadshus. Inom planen avsätts 
även ett område för skoländamål med syftet att uppföra en förskola. 
 
Ny bostadsbebyggelse ska vändas mot Rissneleden för att bidra till att omvandla 
vägen från trafikled till stadsgata och skapa en länk mellan och komplement till de 
intilliggande områdena Rissne och Hallonbergen. I planområdet södra del bekräftas 
nuvarande markanvändningen som grönområde med ytor för lek och rekreation. 
 
 

Gällande detaljplaner 
Gällande detaljplaner inom nu aktuellt planområdet är: 
- C 211 Förslag till stadsplan för del IV, trafikområde mm inom Rissne stg 2286 

m.fl, fastställd 1981-08-27, reviderad 1981-01-15,  
- C 216 Förslag till stadsplan för del VIII bostadsområde, kontor mm samt 

ändring av delområde IV inom Rissne, Sundbyberg 2:26, fastställd 1984-06-27, 
- C 274 Detaljplan för östra delen av Rissne, antagen 1993-09-27, samt 
- C 267 Detaljplan för kv Stigfinnaren inom stadsdelen Hallonbergen, antagen 

1993-02-22. 
 
För samtliga berörda detaljplaner har genomförandetiden löpt ut. 
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Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är beläget längs Rissneleden, mellan Hallonbergen och Rissne, och 
omfattar del av fastigheten Sundbyberg 2:26. 
 

Markägoförhållanden 
Sundbybergs stad äger marken inom hela planområdet. 
 
 

Organisatoriska frågor 
Planarbetet ska bedrivas enligt rutinerna för ett normalt planförfarande. För 
detaljplanen gäller PBL SFS 1987:10. Ett exploateringsavtal tas fram parallellt med 
och antas samtidigt som detaljplanen. 
 

Preliminär tidsplan 
Programsamråd 2:a kvartalet 2010 
Plansamråd:  1:a kvartalet 2013 
Utställning  3:a kvartalet 2013 
Antagande   4:e kvartalet 2013 
Laga kraft 3 veckor efter planens antagande om inte planen 

överklagas 
 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är 15 från den dag planen vinner laga kraft. 
 
När genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla till den ändras eller 
upphävs. När genomförandetiden har gått ut har fastighetsägaren dock inte längre 
rätt att erhålla ersättning om bygglov, rivningslov eller marklov skulle nekas. 
 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Rissneleden samt lokalgator inom 
bostadsområdet planläggs som allmänna gator. 
 

El, vatten och avlopp 
Planområdet ska anslutas till stadsdelens gatunät. 
 
Vattenfall försörjer området med el. För att försörja tillkommande bostäder behövs 
en ny transformatorstation. Denna har föreslagits en placering inom planområdet i 
anslutning till lokalgatan. 
 

Avtal 
Exploateringsavtal ska upprättas mellan Folkhem Produktion AB och Sundbyberg 
Stad. Exploateringsavtalet ska reglera samtliga kostnader och dess fördelning som 
genomförandet av detaljplanen medför. 
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Park 
Exploatören genomför och bekostar utförandet av den parkmark och lekplats som 
föreslås inom fastigheten Sundbyberg 2:26. 
 
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning ska ske genom avstyckning av kvartersmark från Sundbyberg 
2:26. Fastighetsbildning ska vara genomförd innan bygglov kan meddelas. 
 

Gemensamhetsanläggningar 
Fastighetsbildning för eventuella gemensamhetsanläggningar skall vara genomförd 
innan bygglov medges. 
 

Ledningsrätt 
Ledningsrätt skall upplåtas för alla ledningar som passerar genom kvartersmark och 
försörjer utanförliggande områden. Några u-områden som p.g.a. ledningar inte får 
bebyggas, har inte markerats på kartan. 
 
Idag finns fjärrvämeledningar inom parkmark i planområdet och i anslutning till 
planområdet. Dessa ägs av Norrenergi och regleras med ledningsrätt. 
 
Direkt söder om Rissneleden finns elledningar som berörs av planförslaget. 
Elledningarna ägs av Vattenfall. Längst i öster finns vattenledning som berörs av 
planförslaget. Vattenledningarna ägs av Norrvatten. För genomförande av 
planförslaget kommer ledningsflytt att behövas för Vattenfalls och Norrvattens 
ledningar. Flytt av ledningar bekostas av exploatören. 
 

Servitut 
Inga servitut finns inom planområdet. 
 
 

Medverkande 
Planhandlingen har arbetats fram av Tema stadsbyggnad, Heléne Hallberg, i samråd 
med berörda tjänstemän på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Detaljplanen 
grundas på skissförslag framtagna av Ahlström Arkitektbyrå, Gun Ahlström. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Richardsson Anneli Eskilsson 
planeringschef planarkitekt 


