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

Planeringsprocessen 
Detta är en samrådshandling för ny detaljplan för del av Sundbyberg 2:26. Under 
plansamrådsskedet hålls samråd med myndigheter, sakägare och andra som är be-
rörda. Utöver plansamrådet ges ytterligare ett tillfälle, vid utställningen, att lämna 
synpunkter på förslaget. 
 
Tidigare har programmet för den nu aktuella detaljplanen varit föremål för pro-
gramsamråd under perioden den 2 juni till och med den 30 juni 2010. Synpunkter 
som inkom under programsamrådet sammanställdes i en programsamrådsredo-
görelse. 
 

 
 

Detaljplanen upprättas i enlighet med PBL SFS 1987:10. 
 
 

Handlingar 
Detaljplanen består, förutom denna planbeskrivning, av: 
- plankarta med bestämmelser och grundkarta, 
- genomförandebeskrivning, 
- behovsbedömning, 
- fastighetsförteckning, samt 
- illustrationsplan. 
 
 

Bakgrund 
Sundbybergs stad har bett Folkhem att ta fram småhus till rimliga priser och har 
anvisat ett område för dessa. Tanken är att uppföra en ny typ av bostäder i området 
och därmed förbättra möjligheten till boendekarriär i området. En ny detaljplan 
krävs för att kunna bygga bostäderna. 
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Planens syfte och huvuvddrag 
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. 
 
En målsättning är att tillföra marknära boende i området. Exploateringen ska inte 
privatisera området utan istället skapa en länk mellan och komplement till de 
intilliggande områdena Rissne och Hallonbergen. Bostäderna ska ha varierande 
storlekar och tillföra ett flerfacetterat utbud av bostäder till rimliga priser. 
Fastigheterna som bildats förutsätts upplåtas med tomträtt 
 
Föreslagen bostadsbebyggelse ska vändas mot Rissneleden för att bidra till att 
vägens karaktär omvandlas från trafikled till stadsgata. Omvandlingen ska även ske 
med hjälp av gatans utformning, så som uppdelning mellan trafikslag samt 
inramning av bebyggelse och vegetation. Bebyggelsen längre in i området, från 
Rissneleden sett, ska anpassas efter terrängen och smälta in i landskapet. 
 
I planområdets södra del bekräftas nuvarande markanvändningen som grönområde 
med ytor för lek och rekreation. 
 
 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken 
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt läm-
plig användning av mark- och vattenresurserna enlig bestämmelserna i MB 3, 4 och 
5 kapitlet.  
 
 

Planområdet 

Läge och areal 
Planområdet är beläget utmed Rissneleden, mellan stadsdelarna Hallonbergen och 
Rissne i Sundbyberg. Området omfattar ca 6,4 hektar. 
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Markägoförhållanden 
Sundbybergs stad äger marken inom hela planområdet. 
 
 

Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen 
Inga riksintressen berörs av detaljplanens genomförande. 
 

Översiktsplan 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010 att anta Översiktsplan 2010 för 
Sundbybergs stad. Stadens avsikter för nu aktuellt planområde uttrycks i fördjup-
ningen av översiktsplanen för Rissne - Hallonbergen - Ör. 
 

Fördjupning av översiktsplan (FÖP) 
Fördjupningen av översiktsplanen för stadsdelarna Rissne-Hallonbergen-Ör antogs 
den 7 mars 2005 och ligger nu till grund för planförslaget. Området mellan Rissne 
och Hallonbergen beskrivs i fördjupningen av översiktsplanen enligt nedan: 
 
”Inom detta område finns det möjligheter att skapa en länk mellan stadsdelarna. Bebyggelse bör i 
huvudsak ske längs med Rissneleden. Det kan i viss mån överbrygga dagens känsla av trafikled i 
ingenmansland. En viktig komponent är att Rissneleden omvandlas till en gata. Detta görs dels 
med bebyggelsekompletteringar och dels genom att ge dagens Rissneled en annan karaktär, bland 
annat genom trottoarer, parkering och angöring till de nya bostäderna. Söder om leden bör bebygg-
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elsen vara lägre och marknära boende kan prövas för att på ett bättre sätt harmoniera med 
grönområdet. Det gäller dels hänsynen till Rissne ängar och östra koloniträdgårdsområdet, dels 
med hänsyn till den gröna kulle som ligger i anslutning till barnbassängen i Rissne.” 
 

 
Fördjupad översiktsplan för Rissne-Hallonbergen-Ör med aktuellt planområde markerat med rött 
 
I den fördjupade översiktsplanen markeras marken närmast Rissneleden som 
förändringsområde medan de sydligare delarna markeras som grönområde. I 
beskrivningen av området anges att bebyggelsen i huvudsak bör ske längs 
Rissneleden och att marknära boende kan prövas söder om vägen för att på ett 
bättre sätt harmoniera med grönområdet. Genom föreslagen detaljplan prövas nu 
bebyggelse längs Rissneleden och söder om vägen delvis in i grönområdet. Då 
planförslagets intention och syfte är att möjliggöra marknära boende utan att 
privatisera grönområdet, skapa en länk mellan och komplement till Rissne och 
Hallonbergen samt bidra till omvandlingen av Rissneleden bedöms planförslaget 
överensstämma med den fördjupade översiktsplanens intentioner. 
 

Planuppdrag 
Stadsbyggnads- och miljönämnden har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att 
påbörja detaljplanearbete för nya bostäder inom del av fastigheten Sundbyberg 2:26. 
Kommunen och exploatören (Folkhem) har tecknat ett markanvisningsavtal som 
reglerar exploateringens intentioner, upplåtelse av mark mm. Kommunen har även 
tecknat ett ramavtal med flera exploatörer, varav Folkhem är en, för fortsatt utveck-
ling av stadsdelarna Rissne, Hallonbergen och Ör. 
 

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 
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- C 267 Detaljplan för kv Stigfinnaren inom stadsdelen Hallonbergen, antagen 
1993-02-22. 

 
För samtliga berörda detaljplaner har genomförandetiden löpt ut. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen ska, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, göra en bedömning om detaljplanens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 
 
Detaljplanen för Lingonskogen bedöms inte medföra en sådan betydande miljö-
påverkan som fordrar en miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvens-
beskrivning enligt miljöbalkens 6 kap 11-12 §§. 
Vad som bör noteras är Rissnedepåns negativa påverkan på detaljplaneområdet. På 
plankartan ska bestämmelser om att byggnader ska utformas med mossedumtak 
införas.  
 
Planens miljökonsekvenser behandlas dock längre fram i planbeskrivningen, under 
avsnittet ”Miljöpåverkan och hälsokonsekvenser” på sidan 22. 
 

Höjdbegränsning 
Högsta tillåtna byggnadshöjd i Sundbyberg är 59 m över havet (höjdsystem RH 00), 
på grund utav flygtrafik till Bromma flygplats. Eventuell dispens från höjdbegräns-
ningen beslutar Transportstyrelsen om. 
 
 

Förutsättningar och förändringar 

Natur och park 
Terräng, vegetation och naturvärden 
Området ligger i ett småkuperat naturområde som sluttar ned mot Rissneleden. Den 
högsta höjden utgörs av ett bergparti i områdets mellersta del, mellan plaskdammen 
och Rissneleden. Bergsplatån ligger här på ungefär samma nivå som Rissneleden. 
Ett område i öster inom den högsta delen kan möjligen karaktäriseras som en 
mindre sumpskog/våtmark. I områdets västra del ligger Rissneleden på bank 
markant över områdets nordöstra del. Vegetationen går från mer öppet område 
med inslag av äldre lövträd i söder, till tallskog mot norr i bergspartiet. I områdets 
västra del växer tätare granskog på planmark där ett större avskärande dike är anlagt 
nära bergsslänten. På den högre marken inom det aktuella området växer tallskog. I 
sydsluttningen mot Rissne äng växer stora ekar glest, grova tallar och ung skog. I 
sluttningen västerut växer granskog på moränmark med inslag av tallar, enstaka ekar 
och björk. Längst i väster växer hög granskog på gammal åkermark. Markvegeta-
tionen i granskogen består av blåbärsris och ormbunkar. I östra delen av plan-
området växer gles ek- och aspskog med inslag av sälg, rönn och tall. Utmed det 
befintliga gångstråket som går under Rissneleden har vegetationen delvis parkkarak-
tär. Planområdet är en ekologisk korridor mellan Rissne ängar och skogsdungen 
norr om Rissneleden och det kan inte heller uteslutas att rödlistade arter finns. 
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Enligt en översiktlig vegetationsbedömning samt inventering och inmätning av 
större träd som genomförts kan konstateras att de högsta naturvärden finns i 
sydsluttningen i planområdets södra del. Där finns bland annat glest växande och 
vidkroniga ekar och grova tallar. Bland de grova tallarna kan finnas hålträd. 
 

 
Blandskog intill lekplatsen i planområdets södra del 

 

 
Granskog på moränmark centralt i planområdet 
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Berghällar i planområdets högre belägna delar 

 

 
Sumpskogen/våtmarken som är belägen inom områdets högsta del. 

 
I planförslaget regleras kvartersmarken och byggrätterna strikt för att bevara så 
mycket naturmark inom planområdet som möjligt, minimera markingreppen samt 
för att bevara områdets allmänna rekreationsvärde. Ingen privat tomtmark medges 
för rad- och parhusen utan endast en uteplats per bostad tillåts. Även för 
flerbostadshusen är tomtmarken begränsad för att bevara området allmänna 
rekreationsvärde. Hänsyn ska vid genomförandet av planförslaget tas till den 
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befintliga vegetationen som delvis kan sparas nära inpå bebyggelsen. Mellan den 
föreslagna bostadsbebyggelsen och Rissne ängar bevaras trädbevuxen naturmark 
och skogens avgränsning kring det öppna landskapsrummet. Genom planområdet, 
från Rissne ängar till Rissneleden, avsätts ett stråk genom park- och naturmarken 
för att framhålla allmänhetens tillgänglighet till området. Den lilla våtmarken 
centralt i området ska om möjligt bevaras. För våtmarken anges NATUR på 
plankartan. Längst österut, där område avsatts för skoländamål, har bestämmelse 
om att marklov krävs för fällning av träd införts närmast Rissne ängar och gång- 
och cykelstråken. Detta för att bevara det öppna landskapsrummets omgivande 
trädavskärmning. Planförslagets utformning har anpassats för att spara värdefull 
natur och uppvuxna träd, särskilt ekar. 
 
Rekreation och lek 
Planområdet är värdefullt som rekreationsområde i och med att det ligger i 
anslutning till parkstråket Rissne ängar som består av stora öppna gräsytor omgivna 
av trädridåer. Flera gång- och cykeltråk löper genom Rissne ängar, som även nyttjas 
för bollspel och lek av boende och skolor i närområdet. 
Inom planområdet finns en befintlig lekpark med plaskdamm. Öppna gräsytor och 
parkvägar finns i planområdets södra del. Lekparken är något nedgången och i 
behov av upprustning. Planer finns på att utveckla området med möjlighet till fler 
aktiviteter och upplevelser för alla. 
Inom planområdets sydöstra del finns en rastgård för hundar. 
 

 
Befintlig lekplats i planområdets södra del 
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Grönområdet med plaskdamm i planområdets södra del 

 

 
Rissne ängar 

 
Planförslaget syftar till att bevara rekreationsvärden och allmänhetens tillgänglighet 
trots att området ianspråktas för bostäder. För att säkerställa att området inte 
privatiseras mer än nödvändigt regleras kvartersmarken strikt och endast en 
avgränsad uteplats i anslutning till varje bostad i rad- och parhusen möjliggörs. 
Utrymmen under terrasser får inte byggas in. Den allmänna natur- och parkmarkens 
utformning är avgörande för att området fortsätter att upplevas som offentligt. 
Stigar i området bör om möjligt bevaras eller ersättas av nya för att bevara 
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tillgängligheten. I övrigt ska den allmänna markanvändningen bevaras och utvecklas 
för lek. I planområdets södra del bekräftas därför parken och de befintliga lekyt-
orna, med plaskdammen, och ges utrymme att utvecklas. 
Området för den befintliga hundrastgården avsätts i planen för skolanvändning. 
Hundrastgården planeras att flyttas till annan plats i anslutning till Rissne ängar. 
 

Kulturmiljö och fornlämningar 
En särskild arkeologisk undersökning har genomförts av Stockholms läns museum 
för att fastställa om det förekommer okända fasta fornlämningar inom planområdet. 
Vid utredningen påträffades inga fasta fornlämningar eller indikationer på sådana. 
Dock fanns kulturhistoriska lämningar inom området. Samtliga lämningar härrör 
från modern tid och de flesta kan knytas till Svea Artilleriregementes verksamhet 
inom området. Lämningarna utgörs av ex. stridsvärn och gammal vägsträckning. 
 
Inga vidare arkeologiska åtgärder krävs inom området. 
 

Markens beskaffenhet 
Jordarter och grundläggningsförhållanden 
Marken består enligt den översiktliga vegetationsbedömningen huvudsakligen av 
morän med inslag av berghällar i de högre delarna. Längst i väster, i lågpunkten, 
består marken av lerig gammal åkermark och i de lägre delarna av planområdet finns 
fuktig mark. Nedan visas översiktlig jordartskartan från SGU som även finns med i 
dagvattenutredningen. Mer detaljerat geotekniskt underlag saknas. 
 

 
Markförhållanden, översikt (källa SGU). Planområdets ungefärliga läge är markerat med ovalen. Berg = 
rött, Morän = ljusblått, Organiska jordarter = brunt, Finare jordarter = gult. 

 
Generellt är grundläggningsförhållanden på berg och morän goda men risk för 
schakt förekommer. Grundläggningsförhållanden på organiska och finare jordarter 
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är generellt mer osäkra och de geologiska förutsättningarna behöver därför 
undersökas närmare vid efterföljande skeden, vid bygglov och projektering. 
 
Berghällarna i planområdet medför höga kvaliteter till området. Berghällarna har 
inventerats och inmätts. Områdets utformning har anpassats för att undvika 
påverkan på berghällarna. 
 
Radon 
Planområdet är enligt kommunens markradonkarta högriskområde för markradon. 
 
Innan bygglov ges ska markradon kontrolleras. Om området utgörs av högradon-
mark skall byggnader för stadigvarande vistelse utföras radonsäkert. Om området 
utgörs av normalradonmark skall bebyggelse för stadigvarande vistelse utföras 
radonskyddat. 
 
Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar inom området. 
 

Ljusförhållande och lokalklimat 
Området sluttar delvis mot norr, vilket bör beaktas vid utformning av bostäderna 
för att skapa goda ljusförhållanden. Uteplatser och stora fönster bör huvudsakligen 
vändas mot söder för att ta tillvara på ljus och värme från solinstrålning. 
 

Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse 
Inom det nu aktuella planområdet finns ingen befintlig bebyggelse. I väster gränsar 
planområdet till stadsdelen Rissne med bostadsbebyggelse belägen på höjden. Be-
byggelsen utgörs av flerbostadshus, i ca fyra till tio våningar, i puts- och tegel från 
1980-talet. Byggnaderna är uppförda i gårdsmiljöer med mellanliggande promenad-
stigar. 
I nordost, norr om Rissneleden, gränsar planområdet till stadsdelen Hallonbergen. 
Hallonbergen byggdes som en del av miljonprogrammet och hela området stod 
klart i mitten på 1970-talet. Bebyggelsen utgörs av flerbostadshus i ca fem till åtta 
våningar. 
Öster om planområdet är ett kolonilottsområde beläget. Bebyggelsen där utgörs av 
små stugor i ett plan med varierande fasadfärger, utformning och uttryck. 
 
Föreslagna bostäder 
Inom planområdet föreslås ca 85 marknära bostäder i form av radhus, parhus och 
flerbostadshus. Radhusen består av 5-7 bostäder per länga. Boytan för rad- och 
parhusen varierar mellan 67-102 kvm. Flerbostadshusen utgörs av ca 9 – 10 
lägenheter per länga. Lägenheterna i flerbostadshusen utgörs av minitvåor och treor 
med en boyta om ca 47 – 65 kvm. Tänkt fördelning under planskedet är 2/3 
minitvåor och 1/3 treor. Mot Rissneleden föreslås bebyggelsen tätare, med rad- och 
flerbostadshus, vilket bidrar till omvandlingen av Rissneleden till en stadsgata och 
definierar gaturummet. Innanför Rissneleden, ner mot Rissne ängar, står rad- och 
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parhusen i småkuperad naturmark. Husen i den småkuperade naturmarken ska 
placeras försiktigt i terrängen för att undvika omfattande schaktning, sprängning 
och utfyllnad. Samtliga hus ska ha entréer vända mot gatan för att förstärka 
gaturummet. Till varje rad- och parhus hör en terrass med förråd och trädäck. Det 
är enbart denna uteplats som utgör den egna tomten. Alla uteplatser vänder sig mot 
söder eller väster. Flerbostadshusen har en gemensam gårdsyta mot söder. På 
gårdsytan finns plats för uteplats och cykelparkering. 
 
Naturmarken är viktig för områdets helhet och den befintliga naturen smyger nära 
inpå bebyggelsen. Parhusen, placerade i en syd - sydvästsluttning står upplyfta på 
pelare för att minimera ingrepp i naturen. Utrymmen under hus på pelare ska vara 
öppna och får inte förses med fasad eller byggas in. Då undersidan på utskjutande 
byggnadsdelar kommer att bli visuellt synliga ska de behandlas som ytterligare en 
fasad och kläs in med träpanel eller liknande. Släpp mellan parhusen och radhus-
längorna ger kontakt med naturmarken, lekplatsen och Rissne ängar. 
 
Rad och parhusen får uppföras i maximalt två våningar. Parhusen ska ha enkla linjer 
och pulpettak med 2 graders lutning med högpunkt mot gatan. Även radhusen ska 
ha enkla former och pulpettak med 2 graders lutning. Tak utförs med taksprång 
mot gata. Bostadsentréer utförs utan skärmtak. Flerbostads-husen är byggnader i 2 
plan samt loft med pulpettak. Lägenheter med entré på plan två nås via utvändiga 
trappor på gavlarna och svalgångar (loftgångar). Husen ska byggas med material 
som åldras vackert och detaljer utföras med omsorg. 
 
Fasader på bostadshus, förråd, anläggningar för avfallshantering och nätstation kläs 
med stående alternativt liggande spontad panel. Ventilationshuvar bekläs i grafitgrå 
plåt. Bostadsrummen har höga fönster från golv som skapar goda ljusförhållanden 
och ger karaktär åt fasaderna. Stora fönsterpartier mot uteplatsen tar tillvara 
ljusinsläpp och värme från solinstrålning. Omfattningar i trä, i samma kulör som 
panelen, markerar panelens anslutning mot fönster och partier. Räcken på terrasser 
till parhus utförs i trä i kulör lika fasad. Även skärmar mellan uteplatser utförs i trä. 
Räcken till franska balkonger på radhus utförs av transparant glas. På plankartan har 
bestämmelse om att färgsättning inom området ska vara sammanhållen införts. 
Under fortsatta planprocessen kommer kulörprogram att tas fram. 
 
På plankartan har bestämmelser införts för rad- och parhusen om våningsantal samt 
gröna tak med mossedum. För flerbostadshusen regleras på plankartan en högsta 
byggnadshöjd om 10,0 m, maximal fasadlängd om 35 m samt att minsta avstånd 
mellan huskroppar är 3,0 m. 
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Illustrationsplan, på underlag av Ahlström arkitektkontor 

 

 
Sektion A genom planområdet längs Rissneleden. Sektionsmarkering redovisas på 
illustrationsplanen. 

 

 
Sektion B genom planområdet i nordost - sydvästlig riktning, från Rissne ängar till Rissneleden. 
Sektionsmarkering redovisas på illustrationsplanen. 
 

Skola 
I planområdets östra del avsätts mark för skoländamål. Syftet är att möjliggöra plats 
för en förskola med ca sex avdelningar. Förskolans placering ligger strategiskt 
mellan Rissneleden och Rissne ängar. Läget medför att förskolan blir lättillgänglig 
samt att barnen får bra tillgång till grönområdet. Skolbyggnad får uppföras i två 
våningar. För del av skolområdet anges att marken ej får bebyggas samt att marklov 
krävs för trädfällning. 
Under fortsatt planprocess ska områdets vegetation inventeras och förslag till 
byggrätt avgränsas. 
 

Verksamheter 
Strax norr om planområdet är SLs tunnelbanedepå, Rissnedepån, belägen. Områ-
det inom och intill Rissnedepån kan bli aktuellt för utbyggnad av en depå för snabb-
spårvägar, för Tvärbana Norr, Kistagrenen. Norr om tunnelbanedepån finns ett 
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handels- och verksamhetsområde med bland annat storköp, snabbmatsrestaurang, 
idrottshall och bilprovning. 
 
Minsta avståndet mellan föreslagen bostadsbebyggelse och SLs befintliga tunnel-
banedepå är ca 70 m. 
 

Service 
I centrala Rissne, ca 500 m från planområdet, finns service kring tunnelbane-
stationen i form av matbutik, vårdcentral, apotek, caféer, snabbmatsrestauranger, 
pub, kiosk, frisör, skomakare, kemtvätt mm. Närmaste skolor är Miklagård och 
Rissneskolan. Avståndet till Sundbybergs centrum är ca 2,5 km. 
 

Trafik 
Gator och angöring 
Planområdet ligger i direkt anslutning till Rissneleden som har en varierande trafik-
mängd från ca 5 000 - 6 000 fordon per dygn (ÅDT) mot Kvarnvägen och 
Ursviksvägen. Vägen har karaktären av en trafikled med brett gaturum utan gång- 
och cykelbanor. Den skyltade hastigheten är 50 km/h. I nuläget finns inte någon 
korsande väg eller anslutning till Rissneleden längs planområdet, med undantag från 
en planskild gång- och cykelväg med tunnel under Rissneleden. 
Rissneledens funktion i trafiknätet är huvudgata, vilket innebär att vägen ska knyta 
samman olika stadsdelar. Den utgör även utryckningsväg för Räddningstjänsten. 
Enligt analys av Rissneleden som stadsgata, daterad 2010-11-11, bedöms Rissne-
leden i nuläget inte utgöra någon genomfartsväg. Istället används Enköpingsvägen, 
med skyltad hastighet i 70 km/h i nuläget, som genomfartsväg. 
 

 
Rissneleden 

 
Enligt planförslaget omvandlas Rissneledens karaktär från trafikled till stadsgata, i 
enlighet med FÖP Rissne - Hallonbergen - Ör, med hjälp av den planerade bebygg-
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elsens placering, gatuträd, kantstensparkering samt separat gång- och cykelbana. 
Intentionen är att göra gaturummet vackrare, tryggare och mer fotgängarvänligt. 
Avsikten med att smalna av och möblera upp gaturummet är också att få bilisterna 
att sänka hastigheten. Efter omvandlingen skulle vägen få ett gaturum om ca 12,5 m 
bredd och en ny skyltad hastighet om 30 km/h. I planförslaget anges 
HUVUDGATA för Rissneleden. 
 

 
Gatusektion genom Rissne allé (Rissneleden). Illustration av Ahlström Arkitektkontor. 

 
Även upphöjda övergångställen och andra åtgärder kan bidra till att sänka 
hastigheten och därmed minska bullret och öka trafiksäkerheten. Flera rad- och 
parhus har enligt den föreslagna planeringen entréer direkt mot Rissneleden, något 
som också bidrar till Rissneledens omvandling. Bebyggelsen längs Rissneleden har 
inga enskilda parkeringsplatser ut mot Rissneleden, utan bostäderna nås enligt 
förslaget från gång- och cykelvägen längs Rissneleden. Innanförliggande bostäder i 
naturmarken nås via en lokalgata som ansluts i båda ändarna till Rissneleden. 
 
Inom vägområdet för LOKALGATA ska förutom körbana även gång- och 
cykeltrafik, kantstensparkering/planteringszon samt dike för dagvattenhantering 
inrymmas. Bredderna för lokalgatorna anges i planförslaget till 11,25 m. Trafiken 
föreslås vara dubbelriktad med separat gångbana och cykeltrafik på körbanan. Norr 
om lokalgatan finns inom den avsatta gatumarken utrymme för det dike som 
redovisas i gatusektionen nedan. Söder om lokalgatan, där gatumarken ansluter till 
de planerade bostäderna, gränsar den tänkta gångbanan direkt till bostäderna och 
naturmarken. Gatuslänter avses där anläggas inom naturmarken. Motivet för vald 
avgränsning mellan gatumark och naturmark är att gatuslänternas utformning ska 
anpassas till den omgivande naturmarken och på ett naturligt sätt smälta in i 
omgivningen. Slänternas utformning och markutrymme kommer därmed att variera 
längs lokalgatans sträckning. Efterkommande skeden med projektering och marklov 
kommer mer detaljerat att behandla gestaltningen. 
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Gatusektion genom LOKALGATA. Illustration av Ahlström Arkitektkontor. 

 
Även Enköpingsvägen, knappt 300 meter norr om planområdet, planeras att om-
vandlas då E 18 ges ny sträckning och Enköpingsvägen ny skyltad hastighet om 50 
km/h. Enligt en översiktlig prognos med utgångspunkt från RUFS 2020 där 
Rissneledens nuvarande hastighet om 50 km/h bibehålls och Enköpingsvägens 
skyltade hastigheter ändrats till 50 km/h riskerar Rissneleden att bli ett attraktivt 
vägval för genomfartstrafik, vilket motverkar Sundbyberg stads målsättning för 
vägens utveckling. Om däremot Enköpingsvägens skyltade hastighet ändras till 50 
km/h och Rissneledens till 30 km/h förväntas trafiksituationen på Enköpingsvägen 
i stort sätt bli oförändrad år 2020 jämfört med år 2007. För Rissneleden innebär 
detta att framtida trafikbelastning minskar jämfört med om dagens utformning och 
hastighetsnivå behålls. Kapaciteten i de korsningar som berörs på omkringliggande 
gator klarar de framtida trafikflöden som beräkningarna visar. På samma sätt som 
idag kan dock vissa kösituationer uppstå i vägnätet under rusningstid. Planförslaget 
bedöms därmed främja den lokala utvecklingen av trafiknätet och medför inte 
någon negativ påverkan på det regionala trafiknätet. 
 
Kollektivtrafik 
Närmaste tunnelbanestation är Rissne som ligger drygt 500 m västerut från 
planområdet, gångavståndet är ca sex minuter. Utmed Rissneleden stannar flera 
busslinjer, däribland även nattrafik. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Området nås idag till fots och med cykel via gång- och cykelvägar som löper genom 
grönområdena, separerade från biltrafiken. Ingen gång- eller cykelförbindelse finns 
längs Rissneleden. 
 
Befintliga gång- och cykelvägar inom planområdet bekräftas i planen. Utmed 
Rissneleden föreslås gång- och cykelbana längs södra sidan. Inom det föreslagna 
bostadsområdet sker gångtrafik på separat gångbana och cykeltrafik på lokalgatan. 
Tillkommande gång- och cykelvägar ansluts till befintligt gång- och cykelvägnät. 
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Parkering 
Längst västerut i planområdet finns en befintlig parkering med förhyrda platser som 
i dagsläget till största del utnyttjas för husbilar och husvagnar. 
 
Planförslaget medger utrymme för parkeringsplatser i enlighet med kommunens 
trafikplan (godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden 2012-04-12). Rekommen-
derad p-norm för bostäderna i flerbostadshusen är 0,5 för tvåor respektive 0,7 för 
treor. För rad- och parhusen anger normen 1,0. För besöksparkering anges ca 0,1. 
För bostäderna innebär detta 80 parkeringsplatser i enlighet med detaljplanens 
illustrationsplan. För förskolan bör ca 10 parkeringsplatser kunna anordnas. 
 
Parkering för boende och besökare löses med kantstensparkering och ett par 
mindre parkeringsområden. Den befintliga parkeringen kommer att minskas och 
användas för bostäderna inom planområdet. 
 
För cykelparkering finns utrymme inom kvartersmarken för flerbostadshusen. För 
att kunna anordna väderskyddad cykelparkering har mark avsatts där komplement-
byggnader får uppföras. För rad- och parhusen finns utrymme, även i förråd, i 
anslutning till respektive bostad. Enligt trafikplanen anges normen för cykelpar-
kering till minst en cykelplats per rumsenhet. Normen för cykelparkering bedöms 
innehållas i enlighet med detaljplanens illustrationsplan. 
 
Störningar 
Trafikbuller 
Med anledning av planområdets läge intill Rissneleden har en trafikbullerutredning, 
daterad 2010-04-28, genomförts av ÅF Ingemansson. Utredningen visar att bostäd-
er med hög ljudkvalitet, med avseende på trafikbuller, kan skapas i området i enlig-
het med föreslagen bostadsutformning. Rapporten omfattar även bullerregn från 
E18 som sträcker sig ca 300 m norr om planområdet. 
 
Trafikutredningen visar att Boverkets rekommenderade riktvärden inte uppnås vid 
alla fasader för föreslagna bostäder utmed Rissneleden. För att samtliga bostäder 
ska innehålla 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad skulle en mycket hög 
bullerskärm krävas utmed Rissneleden. Detta kan inte anses rimligt varför 
avstegsfall B, i enlighet med ”Trafikbuller och planering”, föreslås tillämpas. Motiv 
för avstegsfall B är att föreslagen bebyggelse är en kompletterande länk mellan 
Rissne och Hallonbergen samt har god tillgång till kollektivtrafik med 500 m till 
tunnelbanan att planområdet trafikeras av flertalet busslinjer. Avstegsfall B innebär 
att avsteg görs från rekommenderade riktvärden utomhus för ekvivalentnivån vid 
fasad, 55 dB(A), och maximalnivån i anslutning till bostaden, 70 dB(A). Dock skall 
samtliga bostäder ha tillgång till bullerdämpad sida om högst 55 dB(A) för minst 
hälften av boningsrummen. Bestämmelse om störningsskydd i enlighet med 
avstegsfall B har införts på plankartan. Föreslagna bostäder som inte är belägna i 
direkt anslutning till Rissneleden bedöms enligt trafikutredningen innehålla 
rekommenderade riktvärden. Dock behövs kompletterande lokal bullerskärm 
uppföras i anslutning till vissa byggnader. Bestämmelse om att varje bostad skall ha 
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tillgång till minst en uteplats där 70 dB(A) maximalnivå inte överskrids har förts in 
på plankartan. 
Med lämpligt val av fasad, fönster och uteluftdon kan en god ljudnivå inomhus 
skapas i alla bostäder. 
 
För skolan ska minst halva skolgården ha en trafikbullernivå under 55 dB(A), vilket 
bedöms kunna klaras inom skolområdet. 
 
Verksamhetsbuller  
Med anledning av SL:s tunnelbanedepå har en externbullerutredning arbetats fram 
av ÅF (2012-06-21). Rapporten redovisar externt industribuller från verksamhetens 
samtliga bullerkällor och jämförs mot gällande riktvärden. Depåområdet används 
för service och städning av tunnelbanetåg. Merparten av verksamheten sker i 
tunnlar under jord samt i servicehall ovan jord. Bostäder är belägna ca 100 m från 
depåområdet. Bullrande verksamhet mot omgivningen utgörs av tågrörelser mellan 
tunnelsystem och servicehall, uppställda tåg utomhus, spårskrik samt säkerhetssignal 
(tuta). Verksamheten är i drift mellan ca kl 17-03. 
 
Rapporten redovisar att Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller 
(ekvivalent ljudnivå) innehålls vid befintliga bostäder närmast depåområdet. 
Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller (momentan ljudnivå 
nattetid) överskrids vid bostäder närmast depåområdet vid förekomst av spårskrik 
för följande händelser: 

- Tågrörelse med vagnstyp C6/C14 i kurva vid västlig tunnelmynning 
(inträffar ca 1-2 gånger per natt) 

- Tågrörelse på spår 32 öster om servicehall (inträffar ca 2 gånger per natt) 
 
Ljudenergin i spårskrik kan variera avsevärt med avseende på meteorologiska 
parametrar, skicket på räls och hjul m.m. De ljudnivåer från spårskrik som redovisas 
i utredning grundar sig på de förhållanden som ägde rum vid de två mättillfällena. 
Säkerhetssignalering orsakar höga momentana ljudnivåer vid närliggande bostäder 
som överskrider Naturvårdverkets riktvärde 55 dBA maximal ljudnivå. Signalering 
sker endast i fall av radioskugga vid transport till tunnelsystem vid östlig 
tunnelmynning vilket förekommer mycket sällan nattetid och tas inte med i 
bedömning mot riktvärden. 
 
På plankartan ges möjlighet att uppföra bullerplank norr om Rissneleden för att 
gällande riktvärden för verksamhetsbuller ska kunna innehållas för planerade 
bostäder. Eventuellt bullerplank ska utformas och färgsättas så att det samspelar 
med bebyggelsen. 
 
Teknisk försörjning 
Värme 
Exploatören har för avsikt att bostäderna ska värmas upp med vatten-buren 
golvvärme tillsammans med värmepump. En maximal energiförbrukning om 55 
kWh per kvadratmeter och år förordas för tillkommande bebyggelse inom 
planområdet. 
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Vatten och avlopp 
Bebyggelse inom planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsledningsnätet. 
 
Enligt Dagvattenhantering och VA-anslutning – Lingonskogen (Tyréns, 2011-02-24) görs 
bedömningen att området kan anslutas med självfall mot befintliga ledningar. 
Eventuellt kan bebyggelsen längst österut komma att kräva pumpning. VA-
anslutning kommer att utredas närmare under planprocessen. 
 
Dagvatten 
Hela planområdet ligger inom Råstabäckens/Råstasjöns tillrinningsområde. 
Råstasjöns avrinning leds till Brunnsviken. Råstasjön är känsligt för höga flöden då 
avledningskapaciteten till Brunnsviken är begränsad. Råstasjön är även känslig för 
ökad näringsbelastning. På grund av risken för höga flöden i Råstabäcken och 
Råstasjön planerar Sundbybergs stad att anlägga fördröjningsdammar i Råstabäcken 
längs med E18. Efter att dessa dammar anlagts blir därmed avrinningssystemet 
mindre känsligt för höga flöden. 
Det aktuella planområdet kan delas i två delavrinningsområden, ett dominerande i 
den centrala/västra delen (ca 4 ha) och ett mindre i den östra delen (ca 1 ha). Den 
sistnämnda avvattnas åt sydöst till området norr och väster om gångstråket från 
Rissneleden mot Rissne centrum. Denna del av avrinningen utgör sannolikt ingen 
del av ytavrinningen från planområdet då vattnet antas infiltrera i naturmarken intill 
befintligt gångstråk. Det västra delavrinningsområdet bedöms ge upphov till en 
avrinning ut från området. Ytavrinningen går huvudsakligen i västlig riktning från 
skogspartierna till ett uppsamlande dike längs med Rissneledens södra sida i 
områdets lågpunkt. Rissneleden saknar dagvattenbrunnar och ledningssystem. Där 
diket upphör, ca 50 m från korsningen med Valkyriavägen, är en kulvert anlagd. 
 
Enligt Sundbybergs stads riktlinjer för hantering av dagvatten föreskrivs LOD 
(lokalt omhändertagande av dagvatten) i största möjliga utsträckning. 
 
Enligt Dagvattenhantering och VA-anslutning – Lingonskogen (Tyréns, 2011-02-24) 
medför planförslaget ökade hårdgjorda ytor som kommer att påverka avrinningen 
från området, både med avseende på kvalitet som kvantitet. En mindre del av 
avrinningen kommer att infiltreras i marken, men avrinningen från området blir 
både större i volym och intensivare. Effekterna bedöms dock bli små då 
exploateringsgraden inom planområdet är låg. Inom det mindre delavrinnings-
området bedöms inte de tillkommande hårdjorda ytorna medföra något problem då 
avrinningens storlek i förhållande till tillgängliga naturytor är liten. Bebyggelse alltför 
nära bergskanterna kan dock få problem med snabb avrinning ut mot gator och 
hus. Avskärande dikesanvisningar förordas längs lokalgatan för att motverka att 
avrinningen från högre liggande naturmarken påverkar lägre liggande bebyggelsen 
 
Avrinningen från gator orsakar huvuddelen av dagvattenflödet i området. Genom 
att anpassa trädgroparna, med ex. sk. skelettjord, och dikesanvisningarna längs 
lokalgatan kan dessa infiltrera vägdagvatten. Se vidare under rubriken ”trafik/gator 
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och angöring” för gatusektion. Överskottsvatten rinner ut i naturmarken och 
infiltrerar. Längs Rissneledens planeras att diket söder om vägen vid ett 
plangenomförande ersättas av trädplantering liksom längs lokalgatan Avrinningen 
från parkeringsytor orsakar en mindre del av dagvattenflödet i området som med 
infiltrerbar beläggning till stor del kan reduceras. Effektiviteten av denna åtgärd 
försämras dock med tiden. Avrinningen från naturmark orsakar en stor del av 
dagvattenflödet i området. Parkområden ovanpå moränpartier är dock lämpliga för 
infiltrering och fördröjning. 
 
Enligt föreslagen planering bidrar den strikt reglerade kvartersmarken till att 
minimera ökade dagvattenflöden och bibehålla infiltrations- och fördröjningsmöjlig-
heterna i naturmarken. På plankartan har bestämmelse om att alla byggnader, med 
undantag för flerbostadshusen, skall utformas med mossedumtak införts. Med hjälp 
av vegetationstaken bedöms inverkan av avrinningen från taken bli marginell. Den 
avrinning som ändå kan ske från takytorna då dessa är mättade eller frusna kan ledas 
direkt ut i omgivande terräng. Bebyggelsens placering med släpp ut mot 
naturmarken gör att naturliga avrinningsriktningar bibehålls vilket främjar 
avrinningen och infiltrationen inom området. 
 
Föroreningsbelastningen ökar för de flesta ämnen beroende på exploateringsgrad, 
trafikintensitet m.m. Baserat på den relativt låga exploateringsgraden bedöms 
belastningsökningen avseende föroreningar bli liten och dagvatten från området, 
oavsett yta, kan infiltreras där så är möjligt. Möjligen kan en minskning av 
föroreningsbelastningen ske i den västra delen av planområdet då området kring 
parkeringen i nuläget till viss del är skräpigt. Hänsyn till risk för förorening av 
dagvatten skall även tas under anläggningsskedet. 
 
El 
En ny transformatorstation krävs för att försörja tillkommande bebyggelse inom 
planområdet. På plankartan har därför ett område om 8 x 8 m avsatts för 
transformatorstation. Transformatorstationen ska ges en tilltalande utformning som 
samspelar med bebyggelsen. 
 
Avfallshantering 
Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med ”God avfallshantering vid ny- och 
ombyggnation – Sundbybergs stads riktlinjer”. Hushållsavfallet ska samlas in i två 
fraktioner, dels brännbart hushållsavfall och dels matavfall. Antal insamlingsplatser 
och placering av dessa ska ske i samråd med kommunen. På plankartan har 7 
områden avsatts för komplementbebyggelse, syftet med dessa är att möjliggöra 
avfallshantering längs vägarna och i anslutning till parkeringarna. Vägar ska anpassas 
efter de avfallsfordon som ska användas i området och utformas i enlighet med 
ovan nämnda riktlinjer. 
 
Underjordiska ledningar 
Allmänna underjordiska ledningar finns för kraftförsörjning, vatten, dagvatten, 
bredband samt fjärrvärme, i och i anslutning till planområdet. Bland annat i 
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anslutning till Rissneleden och gångvägen över Rissne ängar. Se vidare i 
genomförandebeskrivningen. 
 
 

Miljöpåverkan och hälsokonsekvenser 
Naturresurser och klimatpåverkan 
Den föreslagna bebyggelsen innebär en förtätning av Sundbybergs stad. Naturre-
surserna tas tillvara då det aktuella området redan idag är påverkat av närliggande 
bebyggelse och befintlig trafik. Även befintlig infrastruktur kan utnyttjas. Energisnål 
bebyggelse, koldioxidneutral uppvärmningsform, närhet till kollektivtrafik och goda 
förutsättningar för gående och cyklister bidrar till att planens negativa påverkan på 
klimatet begränsas. 
 
Stadsbild 
Stadsbilden förändras betydligt om Rissneledens karaktär omvandlas från trafikled 
till stadsgata. Den tillkommande bebyggelsen är en början på att skapa en bättre 
förbindelse mellan stadsdelarna Rissne med Hallonbergen och därigenom över-
brygga den barriäreffekt som skogsområdet och Rissneledens utformning i nuläget 
bidrar till. 
 
Landskapsbild 
Landskapsbilden ut mot Rissne ängar förändras och blir mer uppbruten av den 
tillkommande bebyggelsen. Det öppna landskapsrummet påverkas dock inte 
eftersom bebyggelsen placeras in i skogsmiljöerna och vegetationen sparas i 
kantzonen mot Rissne ängar och mellan byggnaderna. 
Delar av skogsområdet ska fortsatt vara tillgängligt för allmänheten och får inte 
upplevas som privat mark. Stor omtanke om de naturgivna förutsättningarna ska 
visas vid husens placering i terrängen och vid anläggandet av gångstigar i området. 
Även kopplingen mellan den kvarvarande skogen och Rissne äng beaktas. Detta för 
att skogsområdet fortfarande ska uppfattas som tillgängligt för alla, både från 
Rissneleden och från Rissne ängar. 
 
Störningar 
Tillkommande bebyggelse inom planområdet bedöms medföra en liten ökning av 
trafik i närområdet. Trafikökningen bedöms dock inte medföra några betydanden 
störningar eller betydande miljöpåverkan. Den samlade trafiken på Rissneleden 
medför buller för planområdet, och detta ska beaktas i planen med bestämmelse om 
störningsskydd. 
Det finns stor risk för att buller från Rissnedepån kommer att påverka planområdet. 
Risken begränsas genom att planen möjliggör uppförande av bullerplank för att 
skärma av verksamhetsbullret. 
 
Vattenkvalitet 
Råstasjön i Solna kommun är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv, och 
har miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Huvudregeln är att alla vattenförekom-
ster ska uppnå normen god status till år 2015 och att statusen inte får försämras. 
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Om dagvattnet behandlas med infiltration och öppen avledning i befintliga naturliga 
stråk innan utsläpp sker till kommunal dagvattenledning uppstår endast ringa eller 
inga negativa konsekvenser för miljön eller dagvattenledningsnätet. Att helt undvika 
negativa miljökonsekvenser vid ytlig avrinning är inte möjligt då ingen normalt 
förekommande reningsteknik för dagvatten kan reducera samtliga näringsämnen 
och föroreningar till en ”naturligt” låg nivå. Byggnadsmaterial ska väljas så att 
dagvattenkvaliteten inte påverkas negativt. 
 
Luftkvalitet 
Miljökvalitetsnormer för luft överskrids inte inom planområdet. Ny bebyggelse 
bedöms inte medföra påverkan på luftkvaliteten i någon betydande omfattning. 
 
Miljökonsekvenser under byggskedet 
Störningar för boende i närområdet kan uppkomma under byggskedet. Arbeten och 
transporter ska planeras så att störningarna minimeras. Riktlinjer vid bullrande 
arbeten ska tillämpas. 
 
Materialval 
Val av byggnadsmaterial bör följa principer för ekologiskt/miljöanpassat byggande. 
 
Hälsokonsekvensbedömning 
Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att 
upptäcka brister i arbetet. Bedömningen kan göras på tre nivåer där den grundliga-
ste är en utredning. Planarbetet analyseras med följande tre 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 tre frågor besvaras med ja för föreslagen detaljplanering för Lingonskogen. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom 
livets alla områden. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas var-
dag. En trygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig. Planförslaget 
ökar antalet bostäder och därmed antalet människor som rör sig längs gator som 
idag kan upplevas som öde och otrygga, särskilt efter mörkrets inbrott. Bostäder 
planläggs i ett bra kollektivtrafikläge, vilket underlättar för dem som gärna åker 
kollektivt. 
 
Säkerhet och trygghet 
Området kommer efter genomförande av föreslagen planering troligen upplevas 
tryggare tack vara en högre grad av social översyn och mindre andel oövervakade 
och obebyggda skogsområden. Genomtänkt belysning och utformning av områden 
utmed gång- och cykelstråk kan ge god överblick och en känsla av trygghet. 
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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. 
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