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Detaljplan för blandad bebyggelse inom  
Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 
och 2:85, TORGET 

Bakgrund 
I november 2010 beslutade kommunfullmäktige att ge dåvarande stadsbyggnads- 
och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för en utbyggnad av del-
område 2 i Ursvik (Ursviks västra delar). Det övergripande målet är att möjliggöra 
en utbyggnad av en tät och varierad stadsmiljö som är väl integrerad med omgi-
vande redan utbyggda delar av Stora Ursvik. Ett planprogram är framtaget för att 
möjliggöra det. Detta är den första detaljplanen innehållande bebyggelse som tas 
fram i enlighet med det nya planprogrammet.  
 

Inspirationsillustration hållbara Ursvik.  
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Planprocessen  
Detta är en planbeskrivning. Planbeskrivningen upprättas inför samrådsskedet i 
planprocessen och anger utgångspunkter och mål för planen. Under samrådsskedet 
hålls ett plansamråd med myndigheter, sakägare och andra som är berörda. Utöver 
plansamrådet ges ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Detaljpla-
nen har tidigare även varit ute på programsamråd. 
 
Från och med den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Denna detaljplan på-
börjades efter den 2 maj 2011, och är därmed upprättad i enlighet med PBL 
1987:10/2010:900. 
 

 
 
Handlingar 
Detaljplanen består av denna planbeskrivning samt plankarta med bestämmelser. 
Till underlag för planen finns utöver planprogram och medföljande utredningar 
följande: 
 

- Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning, Structor, 2014-04-29 
- Miljökonsekvensbeskrivning, WSP 2016-02-05 
- PM Trafikanalys, SWECO 2016-02-23 
- PM Hydrogeologi, förstudie Golder Associates 2016-02-23 
- PM Förorenad mark, förstudie, Golder Associates 2016-02-23 
- PM Geoteknik, förstudie, Golder Associates 2016-02-23 
- PM Gata, VA, förstudie, Bjerking 2016-02-23 
- PM Modell för ny P-norm i Ursviks västra delar 2016-07-11 
- PM Dagvatten, förstudie, Structor 2016-06-29 
- PM Belysning, förstudie, Tyréns 2016-02-23 

  

START 

SAMRÅD 

GRANSKNING 

ANTAGANDE 

LAGA 
KRAFT 

Så här långt har vi kommit i planprocessen. 

PROGRAM 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1987:10
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Syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bebyggelsekvarter innehållandes 
bostäder, handel och service samt stadsdelens centrala mötesplats Ursviks torg. För 
att åstadkomma gator med en tydlig stadskaraktär ställs krav på att byggnader place-
ras i gatuliv och bostadsentréer mot gata. Bostadsentréer ska där möjligt vara ge-
nomgående. Längs med huvudgatan ställs krav på lokaler för att tillgodose service-
behov samt aktivera gatan under fler av dygnets timmar. Gårdarna i de centrala 
kvarteren har fått en rymlig utformning och byggnadshöjder varierar, huvudsakligen 
mellan 5-8 våningar, för att möjliggöra en stadsmiljö med goda solvärden, generös 
grönska på gårdar och plats för barns lek- och lärandemiljöer. De generösare går-
darna i stadsdelens centrala kvarter utgör även en kontrast mot de små gårdarna i 
nästkommande bebyggelses och medför en större dynamik och variation i stadsde-
len som helhet. Bebyggelsen inordnas i programområdets ambitiösa lösningar för 
hållbara transporter med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik, där gåendemiljön 
prioriteras högst. 
 

 
Inspirationsillustration hela staden. 
 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken 
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enlig bestämmelserna i MB 3, 4 
och 5 kapitlet.  
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Planområdet 
Läge och areal 
Ursviks västra delar är beläget ca 2,5 km nordväst om centrala Sundbyberg. Plan-
området utgörs av den östra delen av det område som ingår i programområdet för 
Ursviks västra delar. Planområdet utgörs av ett kvartersbrett område, 75-85 m, som 
i öster där de redan utbyggda delarna av Ursvik avgränsas av Ladugårdsgatan. Åt 
norr sträcker sig planområdet till Marieborgsgatan och åt söder till Gamla Enkö-
pingsvägen. Söder om Gamla Enköpingsvägen ligger även ett område för en för-
skola med förskolegård i det som planeras som stadsdelens södra stadsdelspark. 
Planområdet omfattar ca 5 ha. 

 
Ursviks västra delar med planområdet i rosa. 
 
Markägoförhållanden 
”Planområdet omfattar del av Sundbyberg 2:79 där Fastighets AB Förvaltaren är 
ägare, samt Sundbyberg 2:85 där Stora Ursviks KB är ägare.” 
 
 



 
 
 

5 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Sundbybergs översiktsplan, aktualitetsförklarad av kommunfullmäktige 2013, 
anges att de riktlinjer som arbetats fram i den fördjupade översiktsplanen för Stora 
Ursvik, antagen 2003 ska gälla. En övergripande vision i översiktsplanen är att blan-
dad bebyggelse med bostäder och arbetsplatser ska eftersträvas. Enligt översiktspla-
nen ska fördelningen av upplåtelse- och boendeformer jämnas ut. 
 
Fördjupad Översiktsplan 
För Stora Ursvik gäller en fördjupad översiktsplan samt ett miljö- och gestaltnings-
program. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen var starten för planeringen 
av hela området Stora Ursvik. Den fördjupade översiktsplanen (inklusive plankarta) 
för Stora Ursvik antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2003.  
 
Planprogram – Ursviks västra delar 
Ett planprogram har upprättats för Ursviks 
västra delar. Programmet godkändes av 
Kommunstyrelsen den 7 september 2015. 
Programmet är upprättat enligt den Fördju-
pade Översiktsplanens intentioner och ersät-
ter det strategiska dokumentet. Huvuddraget i 
programmet är att bebyggelsen här i den 
västra delen ska präglas av en hög täthet, re-
surseffektivitet och vara ett exempel på 
nytänkande inom stadsplanering. I förslaget är 
ett långsiktigt hushållande med resurser, soci-
alt ansvarstagande och en gedigen anpassning 
till kommande klimatförändringar viktiga för-
utsättningar att arbeta under.  

         Illustrationsplan  
 

 
I planprogrammet formulerade strategier för att nå visionen ”Ursvik hela livet”. 
 
Detaljplaner 
Sundbybergs kommunfullmäktige har antagit flera detaljplaner för delar av Stora 
Ursvik öster om planområdet. De delar som byggs och har byggts ut omfattar i ös-
ter främst småhus, parhus och ett mindre antal lägenheter i låga flerbostadshus. I de 
västra delarna som angränsar till planområdet är bebyggelsen mer stadslik och ut-
görs av enbart flerbostadshus.  
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Gällande detaljplaner inom och angränsande till planområdet. 
 
C 194 – delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Den är från 1967 och 
medger område för motorväg samt specialområde och reglerar vägområdet för 
Hjulstavägen. 
 
C 354 – laga kraftvunnen i jan 2008 medger bostäder i flerbostadshus, huvudsaklig-
en i 3-5 våningar samt verksamheter i bottenvåningarna. 
 
C 361 – laga kraftvunnen i dec 2007 medger bostäder i flerbostadshus, huvudsaklig-
en i 3-5 våningar samt verksamheter i bottenvåningarna. 
 
C 401 – laga kraftvunnen i maj 2012 medger utbyggnad av skola. 
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Behovsbedömning 
Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar göra en bedömning om detaljplanens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  
 
Detaljplanen innebär inga svåröverblickbara miljöproblem. De direkta miljö-
konsekvenserna är relativt begränsade och går att beräkna och beskriva. Miljö-
aspekter beaktas och utreds i planarbetet, vilket framgår av planbeskrivningen, se 
även rubriken Miljökonsekvenser i slutet av dokumentet.  
 
Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljö-
konsekvensbeskrivningar bedöms planen inte kunna medföra en betydande miljö-
påverkan.  
 
Planering i närområdet 
Angränsande till planområdet i väster pågår arbete med ”Skelettplanen” dnr KS 
0638/2015-214 vars syfte är att möjliggöra byggnation av tvärbanans Kistagren ge-
nom norra Rissne och västra Ursvik samt att lägga fast kringliggande gatustruktur. 
 
Planeringsförutsättningar 
I detta kapitel beskrivs nuläget i planområdet. 
 
Områdets historia 
Området ligger i en kulturbygd med gamla anor och avspeglar väl den typiska Mä-
lardalsbyggden. Platsen har genom gamla Enköpingsvägen och den viktiga vattenle-
den Norra Råstabäcken sedan lång tid stått i god kontakt med omvärlden. Påträf-
fade lämningar visar på en platskontinuitet över minst 1500 år och bebyggelseläm-
ningar återfinns från olika tidsepoker. 
 
Kvarnkullen belägen i programområdets sydvästra del är markerad som kvarnhöjd 
på en karta från 1842. Rinkeby kvarn, även kallad Stora Stampan, stod ursprunglig-
en vid Observatorielunden i Stockholm och flyttades till Stora Ursvik 1882. Vind-
flöjeln är tillverkad 1671 och kvarnen är sannolikt en av Storstockholms äldsta be-
varade. Gamla Enköpingsvägen, vägen mot Berggården, och vägarna mellan Stora 
och Lilla Ursvik kan föras tillbaka till 1600-tal med eventuellt än äldre anor. De har 
präglat området kontinuerligt över lång tid. 
 
En stor del av Ursvik användes från nittonhundratalets början till runt år 2000 av 
försvarsmakten. Området var då inhägnat vilket inneburit ett bevarande av kvali-
teter från 1800-talets agrara landskap. Med anledning av den extensiva exploatering-
en som bedrivits i Ursviks västra delar med omnejd sedan 1960-talets slut, främst 
genom E18s dragning och omdragning, har natur- och kulturtyper fragmenterats. 
Kvarvarande värden återfinns i mindre öar. En sådan ö är området benämnt Åker-
holmen vilken utgör en mindre höjd i landskapet. 
 
En särskild arkeologisk utredning upprättades 2003 för den norra delen av detalj-
planeområdet i Ursvik. Därmed är även en översiktlig kulturhistorisk inventering 
för området genomförd. Vid den arkeologiska undersökningen genomförd av Ar-
keologikonsult 2003 lokaliserades fyra fornlämningar inom eller i direkt anslutning 
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till Ursviks västra delar. En av dessa är kvarstående. Länsstyrelsen har meddelat att 
aktuell fornlämning RAÄ 43:1 inte bedöms vara ett hinder för fortsatt hantering. 
För den fortsatta planeringen av Ursviks västra delar gäller följande: 
 

- Tillstånd till arkeologiska insatser ska sökas när respektive detaljplan är an-
tagen. 

- Om ytterligare kulturmiljölämningar av något slag påträffas under arbetets 
gång ska detta anmälas till Länsstyrelsen. 

 
Stadsbild och kulturhistoriska värden 
Inom programområdet finns uppgift om en fornlämning (utgörs av en torpgrund) 
och en övrig kulturhistorisk lämning (Rinkebykvarn på Kvarnkullen). I övrigt finns 
inga kulturhistoriskt värdefulla lämningar eller byggnader inom programområdet. 
 
Mark och vegetation 
I den södra delen av planområdet ingår den västra delen av en höjd kallad Kvarn-
kullen (område 1 på kartan nedan). I de centrala delarna består den av hällmark där 
markvegetationen består av lavar och mossor. Tall dominerar trädvegetationen och 
omkretsen på tallarna ligger normalt kring 1 meter men där finns också grövre tallar 
varav den grövsta tallen har en omkrets på ca 2,20 m. Runt toppen av kullen finns 
inslag av lövträd som rönn, björk, asp och fruktträd. Markvegetationen utgörs här 
främst av blåbärsris och liljekonvalj. En större ek finns söder om kvarnen. Eken har 
en omkrets på ca 1,20 m och står relativt fritt åt öster. 
 
De centrala delarna och merparten av planområdet ligger i ett område väster om de 
pågående byggnadsarbetena inom stadsdelen Stora Ursvik. I söder skiljer en cykel-
väg området från den angränsande Kvarnkullen. Detta område (område 13 på kar-
tan nedan) består huvudsakligen av en före detta ”driving-range” för golf samt en 
vägbank tillhörande den temporära sträckningen av E18 som användes innan den 
nuvarande sträckningen av E18 togs i bruk. Området är utfyllt med grus och sten. 
Klöver och tistlar dominerar de öppna ytorna och en del buskage finns i kantzoner-
na. En rad med björkar avskiljer den före detta golfrangen från övriga öppna ytor. I 
den norra delen av området finns ett våtare parti där kaveldun förekommer. 
 
I norr angränsar planområdet till en före detta åkerholme (området 12 på kartan 
nedan). Här finns ett flertal kortvuxna ”hagmarkstallar” varav den grövsta med en 
omkrets på ca 2,20 m. I anslutning till tallarna finns ett 10-tal sötkörsbärsträd samt 
backnejlika här och var, men även lövträd såsom asp och rönn förekommer. I 
buskskiktet påträffas bl.a. nypon och enar. Även ängsflora och gräs förekommer 
liksom död ved och ett fåtal block. 
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Flygfoto som visar naturvärden i och strax utanför planområdet. 
 
Geotekniska förutsättningar 
Jorddjupen inom området växlar mellan 0 och ca 20 m i de undersökta punkterna. 
Störst jorddjup har noterats i områdets norra delar. Inom området finns stora vari-
ationer i markförhållanden. Marken består växlande av fastmarksområden med fyll-
ning och friktionsjord ovan berg och lösjordsområden där jordlagerföljden består av 
fyllning ovan lera på friktionsjord på berg. Lerlagrets tjocklek uppgår till som mest 
ca 15 m i de undersökta punkterna. Lokalt finns mäktiga lager fyllningsjord ovan 
naturligt lagrad jord. I delar av området finns också berg i dagen. 
 
Anläggningar som finns/funnits inom området och som bedöms komma att på-
verka utbyggnaden av Ursviks västra delar är: 
 

- Kymlingelänkens tidigare läge 



 
 
 

10 

- Ramp från Rissne mot Ärvinge samt E18 mot Enköping 
- Tillfälligt läge för E18 

 
Förstärkningsåtgärderna består bl.a. av påldäck, pålat brofundament, kc-pelare och 
tryckbankar. Även lättfyllning och urgrävning av lera och återfyllning med friktions-
jord har gjorts för väganläggningarna. 
 
Geohydrologiska förutsättningar 
Inom Västra Ursvik finns höjdpartier med friktionsjord och berg i dagen. Dessa 
områden utgör områden för grundvattenbildning då de mellanliggande låglänta de-
larna består av tätare sediment. Enligt tidigare utförda observationer i befintliga 
grundvattenrör varierar grundvattennivån mellan 1-3 m under markytan i de högre 
belägna områdena.  
 
WSP installerade år 2015 fyra nya grundvattenrör i området. Vid mättillfället (1 april 
2015) låg grundvattennivån mellan 1-2 meter under markytan. Grundvattnet i den 
norra delen av området bedöms strömma norr mot Igelbäcken. I den södra delen 
bedöms grundvattnet strömma söder ut mot Bällstaån.  
 
Markföroreningar 
Inom planområdet har det tidigare funnits en motocrossbana och en ”driving-
range” för golf. Stora delar av området har under senare tid utgjort arbetsområde 
för byggandet av E18. Dessa arbeten slutfördes under hösten 2013. Under byggti-
den etablerade Trafikverket ytor för förvaring av byggnadsmaterial och maskiner på 
stora delar av Västra Ursvik. Trafikverket byggde även nya arbetsvägar och avlägs-
nade äldre vägar. PÅ området har även jord- och bergsmassor samt annat material 
för byggandet av vägen förvarats. Det är troligt att jordmassor har flyttats runt och 
att fyllnadsmassor med okänt ursprung förts in i området. 
 
Planområdet används i nuläget som arbets- och etableringsområde för utbyggnaden 
av bostäderna öster om planområdet. Strax sydväst om planområdet ligger en åter-
vinningscentral för privatpersoner. Marken norr om återvinningscentralen används 
som arbetsområde för en bro som ska sammanlänka Rinkeby med Ursvik. I områ-
det finns högar med sprängsten och bergkross. Här har påträffats diverse avfall som 
plast, metall samt uttjänta vitvaror. 
 
Utförda undersökningar visar generellt på låga föroreningshalter i Västra Ursvik, 
med ställvis förekomst av förhöjda föroreningshalter, främst av metaller och PAH 
(polycykliska aromatiska kolväten). Föroreningshalterna överstiger Naturvårdsver-
kets generella riktvärden för förorenad mark med känslig markanvändning (KM).  
 
Föroreningar inom planområdet påträffas främst i fyllnadsmassor med inslag av 
tegel, kol eller byggavfall. Provtagningar har genomförts ned till 1,5-3 meter under 
markytan. Vattenprover har analyserats med avseende på metaller, PAH, alifater, 
aromater samt screening av volatila och semivolatila ämnen. Generellt uppmäts låga 
föroreningshalter. Halter av nickel som bedöms som måttliga enligt SGU:s bedöm-
ningsgrunder för grundvatten påvisats i de mättningar som genomförts inom Västra 
Ursvik inklusive planområdet. 
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Områden där det påträffats förhöjda föroreningshalter kan behöva undersökas 
närmare. Uppmätta halter av nickel och arsenik i grundvattnet bedöms inte utgöra 
risk för boende i området då inget grundvattenuttag planeras. 
 
Fornlämningar 
Programområdet ligger i en kulturbygd 
med gamla anor och avspeglar väl den 
typiska Mälardalsbygden. Inom Ursvik 
berörs inte RAÄ Sundbyberg 17:1 som 
består av bebyggelselämningar, sentida 
bestående av minst tre husgrunder varav 
en sannolikt efter bostadshus, en källar-
grund, en terrassering, en vägbank och två 
åkrar med diken. 
 
 
 
 
Trafik och parkering 
Gång- och cykel 
Ursviks västra delar är ett område där flera befintliga och planerade regionala cykels-
tråk möts. Den planerade bebyggelsen bör både ta hand om befintliga cykelflöden 
och erbjuda en robust och tydlig struktur för de cykelstråk som har pekats ut som 
viktiga av länets aktörer i Regional cykelplan för Stockholms län.  
 
Tre regionala cykelstråk möts i västra Ursvik: Kymlingestråket, Hjulsta-
Bergshamrastråket och Sundbybergsstråket. Området kommer att vara en mycket 
viktig port mot Kista med stor potential till arbetspendling med cykel. 
 
Biltrafik 
Inom planområdet finns inga befintliga gator. I öster gränsar planområdet till Ladu-
gårdsgatan och de delar av Ursvik som håller på att färdigställas. Väster om och 
direkt anslutande till planområdet planeras för en ny huvudgata också innehållandes 
en ny sträckning av tvärbanan genom stadsdelen. Tvärbanan kommer att gå i mitten 
av den ombyggda Rissneleden-Kvarnvägen och därefter korsa Enköpingsvägen på 
bro för att därefter passera väster om planområdet. 
 
Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är Ursviks holme och Skivargatan som trafikeras av buss 
504 mellan Rissnes tunnelbana och Sundbyberg station.  
 
Parkering 
Det finns inga befintliga parkeringsplatser i planområdet. 
 
Service 
Kommersiell och offentlig service 
Eftersom ingen bebyggelse för närvarande finns inom planområdet finns ännu ing-
en service inom dess gränser. I de utbyggda delarna av Ursvik finns mindre butiker, 
närlivs och en del caféer. Söder om Enköpingsvägen, ca 600 m från planområdet 
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finns en större matvarubutik och i Rissne centrum som ligger ca 1 km söder om 
planområdet finns fler butiker, apotek, men också vårdcentral och tunnelbana. På 
ungefär samma avstånd fast väster ut ligger Rinkeby torg (i Stockholm Stad) som 
har ett brett utbud av butiker och annan service. Hallonbergen ligger ca 2 km öster 
om planområdet och här finns ett brett utbud av kommersiell och offentlig service 
samt tunnelbana. 
 
Arbetsplatser  
Söder om Enköpingsvägen ligger Madenområdet som är ett externhandelsområde 
med bl.a. byggvaruhandel och två stora matvarubutiker. I den västra delen, mot E18 
ligger SE-bankens huvudbyggnad med 2400 anställda. 
 
Störningar och risker 
En inledande riskutredning genomfördes i samband med framtagandet av pro-
grammet för Västra Ursvik. Ulvsundavägen, nya Kymlingelänken samt Enköpings-
leden utgör rekommenderade transportleder för farligt gods. I Rinkeby, på motstå-
ende sida om Ulvsundavägen, ligger en bensinstation. 
 
Det finns ett antal olycksscenarier förknippade med transporterna av farligt gods på 
de angränsande vägarna som bedöms kunna medföra allvarliga konsekvenser för de 
som vistas i programområdet. Den i enlighet med programmet planerade aktivitets-
vallen, som också utgör buller- och skyddsvall, bedöms dock ge ett tillräckligt skydd 
för den bakomliggande bostadsbebyggelsen utan krav på ytterligare åtgärder. De-
taljplan för aktivitetsvallen, m.m. är påbörjad. 
 
Buller 
Enligt bullerutredning för Ursviks västra delar som togs fram inom ramen för pro-
grammet utsätts planerad bebyggelse i Västra Ursvik för höga bullernivåer från väg-
trafiken. Rätt utformade kvarter och möjlighet till tyst sida för bostadsbebyggelsen 
är därmed prioriterat. Fasader med bullernivåer överstigande 55 dBA är främst loka-
liserade vid de tyngre trafikerade vägarna Enköpingsvägen, Ulvsundaleden samt den 
spårvagnsbärande huvudgatan. Kymlingeledens höjd i landskapet och högre hastig-
heter påverkar särskilt området. 
 
En bullerutredning har upprättats för att klargöra framtida bullernivåer. Se vidare 
under Konsekvenser.  
 
Farligt gods 
Kymlingelänken väster om planområdet utgör rekommenderad färdväg för farligt 
gods.  
 
Översvämning 
Planområdet ligger utanför så kallade instängda områden som riskerar att över-
svämmas. 
 
Belysning 
Befintliga belysningscentraler i tidigare etapper förväntas användas i kombination 
med nya. Tidigare projektering visar att kablage har lagts i sling för att ansluta den 
nya anläggningen till den befintliga.  
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Central UVS5, placerad i korsningen Ladugårdsgatan – Ursviks allé, har en ledig 
grupp och en befintlig kabel som ansluter till nya delområdet. UVS5 har även be-
fintliga grupper med möjlighet att ansluta den nya anläggningen vid korsningarna 
Ladugårdsgatan - Gamla Enköpingsvägen, Skrivargatan, Skördegatan, Mönstrings-
vägen, Badhusgatan och Marieborgsgatan. Kablaget i sling är förbundet med annan 
vägbelysning som kan förlängas genom att sluta frånskiljningen till aktuell kabel och 
på så sätt utöka befintliga anläggningen till den nya.  
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Förslag 
På följande sidor presenteras bebyggelseförslag för området med tillhörande tek-
niska lösningar. Planbeskrivningen är att betrakta som kvalitetsprogram för planom-
rådet. 
 

 
Situationsplan. Föreslagen bebyggelse redovisad i vitt. Mörkgrå bebyggelse öster om planområdet är 
befintlig och ljusare grå bebyggelse öster om planområdet är framtida etapper av ny bebyggelse i 
västra Ursvik 
 
Ny bebyggelse 
Bebyggelsen placeras i en kvartersstruktur som ger tydliga gaturum samt plats- och 
torgbildningar. Inom planområdet planeras för fem nya bebyggelsekvarter med 
byggnadshöjder varierande mellan fyra och åtta våningar. De högre våningstalen 
föreslås längs kvarterens nord-sydliga sidor samt mot huvudgatan och de lägre vå-
ningsantalen längs kvarterens öst-västliga sidor. Detta för att det ur ett stadsbilds-
perspektiv och med hänsyn till solljusförhållanden bedöms lämpligt med högre be-
byggelse längs gatorna i nord-sydlig riktning inklusive huvudgatan samt lägre bebyg-
gelse längs gatorna i öst-västlig riktning som har karaktären av gränder. 
 
I planområdets norra del föreslås högre byggnader i tolv respektive till 14 våningar 
och på det planerade torget i planområdets centrala del en lägre byggnad i två vå-
ningar. Höjdskillnaden mellan upphöjda bostadsgårdar och kringliggande gator och 
torg tas om hand genom terrasseringar och trappor. Förslaget innehåller totalt ca 
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890 bostäder, tre förskolor och lokaler med centrumverksamhet i bottenvåningarna 
mot huvudgatan. 
För att möta kravet om goda förskolegårdsmiljöer och samtidigt säkra goda miljöer 
för boende har två större kvarter skapats inom detta planområde och fyra totalt 
inom Ursviks västra delar. Kvarterens storlek och form är ett resultat av krav på 
goda solvärden och medföljande potential för grönska, förutsättning för avskildhet 
och medföljande nyttjandevinster för de boende, såväl som det omkringliggande 
gatunätets begränsningar. Inom dessa har, med hänsyn till barnens behov av lek- 
och lärandemiljö såväl som de boendes behov av avskild gårdsyta, lämplig förskole-
gårdsyta inrymts.  
 

 
Vy mot det nordligast kvarteret i planområdet (kv 7) sett från norr med högt kilformat hus i den 
snäva korsningen mellan huvudgatan och Marieborgsgatan. 
 
Byggnaders placering, utbredning och höjd 
Byggrätterna i kvarteren är placerade längs med kringliggande gator. Byggrätternas 
bredd är generellt 15 m, men bredare där förskolor föreslås. Inom respektive bygg-
rätt regleras största byggnadsarea, totalhöjd samt högsta tillåtna våningsantal. På 
plankartan anges även ett lägsta våningsantal. 
 
Byggnader ska placeras i gatuliv. Variationer i fasadliv, vilket bidrar till att del av 
byggnad inte placeras i gatuliv, medges. Dock medges inte förgårdsmark. En gene-
rös utbredning av byggrätten och en maximal tillåten byggnadsarea syftar till flexibi-
litet samt att säkerställa storleken på bostadsgården. 
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Vy längs huvudgatan, Kvarngatan, från norr. 
 
Reglering av byggnaders totalhöjd och våningsantal syftar till att åstadkomma en väl 
avgränsad och definierad samt avseende bostads- och byggnadsutformning flexibel 
byggrätt. På byggnader direkt angränsande till torget, förutom på själva torgbyggna-
den, ska översta våningen vara indragen minst 1,5 m i syfte att åstadkomma en en-
hetlig ”takfot” samt ett avseende volym lämpligt förhållande till torgbygganden som 
är den högsta byggnaden vid torget. 
 
I den norra delen av planområdet föreslås högre bebyggelse i upp till 14 våningar. 
Det motiveras av att här utgör föreslagen bebyggelse fonden i huvudgatan som 
norrifrån viker av väster ut, men även utgör ”vägg” i landskapsrummet mot den 
Norra Stadsdelsparken som planeras här (parken ingår inte i denna detaljplan). 
 
Varierat bebyggelselandskap 
Maximalt tillåtna totalhöjder och våningsantal är olika längs kvarterens alla sidor i 
syfte att åstadkomma en varierad volymhantering. För att säkerställa en hög grad av 
variation medges, där både lägsta och högsta våningsantal är angivet, att endast 2/3 
av bebyggelsen får uppföras i högst angivna våningsantal. 

Ett varierat bebyggelselandskap avseende byggnaders volym, uttryck och innehåll samt ett väl inte-
grerat gatunät för starkare gångflöden och serviceunderlag. 
 
Bottenvåningar och lokaler 
Lokaler med centrumändamål medges i entréplan (gatuplan) inom hela planområdet 
och säkerställs i strategiska lägen mot huvudgatan och torget. För att säkerställa att 
entréplanen inom planområdet kan användas för centrumändamål regleras dess 
bjälklagshöjd till lägst 3.6 m. Förhöjda entréplan med bostadsentréer och butikslo-
kaler bidrar till variation och en reslig sockelvåning. 
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Balkonger och urspråk  
Balkonger ska rymmas inom angiven byggrätt förutom mot/över gata där balkong 
får kraga ut högst 1,5 meter från fasad med en fri höjd om minst 4 meter till mark. 
Detta för att bidra till ett tydligt och väl avvägt förhållande mellan privat och offent-
ligt ”utrymme” i gaturummet. Genom resliga bottenvåningar och tillräckligt högt 
placerade balkonger med en avvägd utkragning från fasad skapas ett väldimension-
erat rum för gatans liv och den kvalitet som balkonger utgör för den boende. 
 

Resliga bottenvåningar 
 
Verksamheter och kontor – centrumändamål 
Verksamheter medges i samtliga bottenvåningar och säkerställs i strategiska lägen. I 
torgbyggnaden medges centrumändamål även i våningen ovanför entréplan (gatu-
plan). Byggnaden är centralt placerad i stadsdelen vid torget och här bedöms möj-
ligheterna att inrymma såväl kommersiell som offentlig service som goda. En stor 
andel verksamheter vid torget är önskvärt även med hänsyn till stadslivet på torget 
och kringliggande gator. 
 
Allmän plats – torg 
Torget ska gestaltas med omsorg om kvaliteten på material och detaljer. Möbler och 
utrustning i form av bänkar, papperskorgar, armaturer och cykelparkeringar på tor-
get ska ges en sammanhållen utformning. Trädplanteringar och sittplatser ska an-
vändas för att skapa intima rum. Träd ska planteras för att ge omväxling och bidra 
till en upplevelserik plats, men också för att filtrera vind och solljus.  
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Överblick torget med vistelseytor och cykelparkering. 
 

 
Vy mot troget från norr. I vänster kant av bilden syns torghuset och till höger paviljongen. 
 
Skola/Förskola 
Behovet av förskoleplatser som ska säkerställas genom byggrätt inom planområdet 
bedöms till 260 st. I den södra delen av planområdet föreslås en friliggande förskola 
för 120 barn. Tomtens storlek är ca 3000 kvm varav byggrätten för förskolebyggna-
den upptar ca 1000 kvm. Förskolegården är belägen i stadsdelens södra stadsdels-
park och med direkt tillgång till de 2 ha grönska och lekplats som där ryms. 
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Föreslagen friliggande förskola ritad av Marge arkitekter 
 
Förutom den friliggande förskolan säkerställs två skollokaler till inom planområdet. 
För att möta kravet om goda förskolegårdsmiljöer och samtidigt säkra goda miljöer 
för boende har två större kvarter skapats, ett söder om torget och ett direkt norr om 
torget. Kvarterens storlek och form har givits av en kombination av krav på goda 
solvärden och medföljande potential för grönska, förutsättning för avskildhet och 
medföljande nyttjandevinster för de boende, såväl som det omkringliggande gatunä-
tets begränsningar. Inom dessa har, med hänsyn till barnens behov av lek- och lä-
randemiljö såväl som de boendes behov av avskild gårdsyta, lämplig förskole-
gårdsyta inrymts.  
 

 
Exempel på storgårdskvarter från Röda bergen  
 
Kvarterets och dess gårds storlek har avgjort vilken förskolestorlek som bedömts 
lämplig. Friyta om 20 kvm per barn samt minst 50 % av gårdsytan tillgänglig för de 
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boende har krävts. Därmed har max 60 platser i kvarteret norr om stadsdelen och 
max 80 platser i kvarteret söder om torget bedömts lämpligt. 
 
Lek och rekreation 
Bostadsgårdarna ska utformas för att tillgodose behovet av lek och utomhusvistelse 
för de boende i kvarteret. I de kvarter där förskolegårdarna upptar en stor del av 
gården är avsikten att gemensamhetsanläggning för bostadsgård ska säkerställa att 
de boende ovan förskolorna också ges möjlighet att vistas på gården. Markreservat 
har avsatts genom g-bestämmelse. Direkt norr och direkt söder om planområdet 
planeras för två stadsdelsparker. Lekplatser för barn 1-12 kommer att anläggas i 
båda parker och de ligger inom den första utbyggnadsfasen för Ursviks västra delar. 
 
Grönytefaktor 
Krav på uppfyllande av grönytefaktor minst 0.5 ställs på samtliga bebyggelseprojekt 
inom området, undantaget paviljongen på torget. 
 
Allmän plats – Gata 
I planområdet ingår två mindre gator. Den övergripande gatustrukturen i stadsdelen 
planläggs i en separat ”Detaljplan för Skelettplan västra Ursvik, tvärbana i norra 
Rissne, Ursvik och Kymlinge” KS 0638/2015. 
Gatan söder om torgbyggnaden utformas som en gångfartsgata utan markerad kör-
bana. Avsikten är att en vändplats ska anordnas, av utrymmesskäl delvis på torgytan. 
Det ska vara möjligt att köra runt torgbyggnaden för leveranser samt av tillgänglig-
hetsskäl. 
 

 
Torget med möjlighet att köra in längs gångfartsgatan söder om torgbyggnaden och vända vid in-
formell vändplats.  
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Lokalgatan eller gränden i den norra delen av planområdet utformas likt gatan söder 
om torget som en enkelriktad gångfartsgata utan markerad körbana och utan längs-
gående parkering. 
 
Huvudgatan, belägen utanför planområdet, utformas för hög kapacitet och samtliga 
av områdets trafikslag. Trafikalstringen beräknas inom programområdet ge upp 
emot 6000 passerande fordon under ett genomsnittligt dygn. Det är att jämföra med 
Odengatans 10 000 i snittet Sveavägen. Därtill planeras tre busslinjer och spårväg. 
För att säkerställa goda vistelsemiljöer och säkra trafikmiljöer för oskyddade trafi-
kanter föreslås trafikseparerade cykelbanor och minst 3 meter gångyta i varje rikt-
ning. Mellan biltrafik och de snabbt förflyttande cyklarna och gångfält föreslås en 4 
meter bred vegetations- och vistelsezon.  
 

 
Referensbild för huvudgatan med grönt vistelsestråk som är korsningsbart. 
 
Angöring och leveranser 
Angöring sker via gata eller via garage under bostadsgård. I gränden söder om 
Torghuset finns möjlighet för behörig trafik att köra in för angöring till husen.   
Personbilar kan vända innan de kommer ut på det centrala torget och leveranser till 
Torghuset kan ske via gränden över torget under tidsbegränsning. 
 
Tillgänglighet 
All allmän plats är tillgänglig. De bostäder som är placerade ovanför förskolorna har 
inte möjlighet att nå gården via trapphuset då det p.g.a. förskoleverksamheten i en-
tréplan inte kan utföras genomgående. Boende ovanför förskolorna når bostadsgår-
den via gatan och en portik eller ett ”släpp” i bebyggelsen. 
 
Cykel 
Cykelparkeringar anläggs i sidoordnade lägen på torget, främst längs gatorna, och 
inordnas i anslutning till trädplanteringar. Parkeringsmöjligheter för lådcykel ordnas 
på allmän platsmark och ska anordnas på kvartersmark. 
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Vy mot torget från väster. I fonden syns torgbyggnaden och i framkant syns spårvägen som passe-
rar på huvudgatan. 
 
Kollektivtrafik 
Genom stadsdelen planeras en förlängning av tvärbanan. Utrymme för detta längs 
med stadsdelens huvudgata säkerställs i ”Detaljplan för Skelettplan västra Ursvik, 
tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge” KS 0638/2015. En hållplats planeras 
i stadsdelens norra del och en vid Ursviks torg. Hållplatsens plattformar kommer att 
saxas med stopp före korsning i båda riktningarna. 
 

 
Vy från huvudgatan bakom sydgående tvärbanehållplats vänd mot torget.  
 
Ursviks västra delar kommer tillsammans med övriga delar av Ursvik utgöra en tät 
och relativt folkrik stadsdel och Sundbyberg tillsammans med SLL planerar därför 
utöver nuvarande buss 504 en dragning av buss 157 och 540 samt eventuellt stom-
nätsbuss genom området med hållplatser vid bland annat Ursviks torg. Inom 1 km 
från Ursviks torg nås tunnelbanan i Rissne och stationen i Rinkeby inom 800 meter. 
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Planerad kollektivtrafik i anslutning till planområdet. 
 
Parkering 
Parkering löses i garage under bostadsgårdarna eller i ett för stadsdelen gemensamt 
garage placerat i aktivitetsvallen mot E18. P-tal inför samråd har beräknats till 0,4. 
Ett förslag till flexibel p-norm har tagit fram inom ramarna för stadsutvecklingspro-
jektet och detta föreslås gälla för stadsdelen samt antas stadsövergripande i något 
modifierad form. 
 

 
Förslag till p-norm för Ursviks västra delar vilken ger ett p-tal på 0,32-0,49 för en genomsnittligt 
stor lägenhet. 
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Vatten och avlopp 
Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät 
vid området. Vatten distribueras från regionalt vattenverk vid Görväln (Mälaren). 
Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till regionalt ledningsverk i 
Bromma.  
 
Avfallshantering 
Översiktsplanen understryker att källsortering och återvinning är viktiga inslag i 
övergången till ett kretsloppssamhälle. Kommunen har som mål att kraftigt minska 
avfallsmängden. Sundbybergs stads riktlinjer för avfallshantering ska beaktas. 
 
Planområdet planeras för sopsug. Bebyggelsen ska vara kopplad till ett sopsugssy-
stem med tre fraktioner; matavfall, restavfall och tidningar. En sopsugsterminal 
belägen sydost om aktuellt programområde är i drift sedan oktober 2014.  
 

 
Sopsug i Ursvik 
 
Återvinningsstationer för övriga fraktioner så som plast och glas skall inrymmas i 
varje kvarter. Dessa ska vara placerade så att merparten av boende i respektive kvar-
ter passerar denna under promenad till kollektivtrafikhållplats.  
 
Värme 
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga 
energieffektivitet. Området föreslås anslutas till fjärrvärmenätet, vilket ska utredas 
vidare i det fortsatta planarbetet. 
 
Dagvatten 
En förstudie avseende dagvattenhantering har tagits fram. Dagvatten från Västra 
Ursvik föreslås omhändertas huvudsakligen i en damm lokaliserad i den norra delen 
av stadsdelen, mot E18. Hit ska dagvatten från gator och torg som inte kan omhän-
dertas lokalt ledas. På kvartersmark ska dagvatten tas omhand lokalt om så är möj-
ligt (LOD). Om inte LOD kan utföras ska fördröjning av dagvattnet ske innan an-
slutning enligt huvudmannens anvisningar utförs till det kommunala dagvattennätet. 
Fördjupade dagvattenutredningar ska tas fram i det fortsatta planarbetet. Med hän-
syn till vattensituationen i tätortsområden är det viktigt att bebyggelse alstrar så be-
gränsade volymer dagvatten med så låg föroreningsnivå som möjligt. 
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Projektbeskrivning och gestaltningsprinciper 
Kv 1 – Förskolan Kvarnkullen 

Illustrationsplan 
 
Byggaktör: Sundbybergs Stad 
Arkitekt: Marge Arkitekter 
 
 
Sammanhang 
I den sydöstra delen av planområdet skapas förutsättningar för en förskola i två 
våningar. Förskolan är friliggande och är placerad i det nordöstra hörnet av ett parti 
naturmark kallat Kvarnkullen. Förskolan har ett strategiskt läge och är lättillgänglig 
från stora delar av Ursvik. Förskolans tomt har en total yta på ca 3690 kvm. Bygg-
nad, förråd och parkering upptar ca 1290 kvm vilket lämnar ca 2400 kvm till gård, 
motsvarande 20 kvm per barn. Förskolans placering med möjlighet för personal och 
barn att direkt kunna ta sig ut i grönområdet är en fin kvalitet. 
 
Volymhantering 
Byggnadskroppen har en organisk form mot Kvarnkullen och ett mer strikt förhål-
lande till gatan. Byggnadens form möjliggör utblickar åt olika håll från olika delar av 
lokalerna och bidrar till att gårdsytan delas in i olika sekundära gårdsytor vilket un-
derlättar för att olika aktiviteter kan ske på gården samtidigt. Byggnadens form bi-
drar också till bättre ljusförhållanden inne i lokalerna. Byggnaden förslås utföras i 
ljus träfasad. 
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Flygvy från söder med befintlig bebyggelse i överkant på bilden. 
 
Funktioner 
På varje våning kommer det finnas två avdelningar med plats för 30 barn i varje 
avdelning vilket innebär totalt 120 barn. I mitten av byggnaden finns en inner-
gård/atriumgård som kan fungera uteplats för t.ex. måltider eller vila och som ett 
torg för samling 
 
 
 

 
Fasad C-C 
 

 
Fasad D-D 
 
Se även illustration sid. 19. 
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Kv 2 – Torgbyggnaden 
 

Illustrationsplan 
 
Byggaktör: Fastighets AB Förvaltaren 
Arkitekt: Norlander Arkitekter 
Antal lägenheter: 76 
Ljus BTA: 7730 kvm 
 
 
Sammanhang 
Ursviks torg ligger centralt vid korsningen mellan huvudgatan och Ursviks allé. 
Torgbyggnaden utgör en vägg eller fond i det nya torgrummet och reser sig 1 vå-
ning högre än kringliggande bebyggelse. I byggnadens entréplan finns lokaler, något 
som kommer att bidra med liv och rörelse på torget och i närområdet. 
 
Volymhantering 
I stadsbilden är byggnaden en solitär, men fungerar samtidigt som en kvartersbygg-
nad för de boende. Från huvudgatan och torget gestaltas byggnaden med ett sym-
metriskt fondmotiv med accentuerade butiks- och verksamhetsentréer. Mot angrän-
sande gator ansluter byggnadens karaktär till den mer klassiska kvartersstaden. 
Byggnaden består av totalt åtta våningsplan ovan mark. Byggnadens yttre storska-
lighet är tänkt att kontrasteras med innegårdens mer intima rum. Byggnaden utförs i 
ljust tegel med skrapad fog. För att byggnaden skall fungera i sin ”enkelhet” ställs 
höga krav på detalj och kvalitet i utförande. 
 
Funktioner 
Entréplanet utgörs av kommersiella lokaler, bostadsentréer samt entré till garage 
och cykelparkering. Längs kvarterets lokalgata och Ursviks Allé nås bostäder, från 
Ladugårdsvägen ytterligare butiker och garage. Våning två utgörs av bostäder, tvätt-
stugor och förråd. Våning tre till åtta utgörs av bostäder som via trapphusen nås 
genom breda entrébalkonger längs byggnadens upphöjda innergård. Dessa fungerar 
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både som loftgångar och uteplatser för de boende i huset. Sociala ytor med direkt 
koppling till gårdens grönytor via fyra trapphus placerade i kvarterets hörn. Höga 
träd och buskar är inte möjliga då jorddjupet kommer att bli begränsat på den upp-
höjda gården. 
 

 
Torgbyggnadens fasad mot torget (mot väster). 
 
 
 

 
Till vänster: Sektion skärmtak mot gata. Skärmtak placeras 3 m över gatunivån. 
Till höger: Vy från loftgång i kvarterets innergård. 
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Kv 2 – Paviljongen 
 

 
Illustrationsplan 
 
Byggaktör: Fastighets AB Förvaltaren 
Arkitekt: BSK Arkitekter 
 
 
Sammanhang 
Paviljongen är placerad i torgets norra del med en sydvästvänd fasad mot torget och 
en nordvästvänd fasad mot Ursviks Allé. Paviljongens funktion i stadsrummet är att 
utgöra vägg i torgrummet mot norr och samtidigt upplevelsemässigt ”distansera” 
torget från gatan.  
 
Volymhantering 
Paviljongen är en fristående byggnad i två våningar Strukturen och omgivande mark 
ska möjliggöra entréer i alla fyra riktningar. Paviljongens utformning förutsätter att 
verksamheter och leveranser inte skapar “baksidor” i markplan och att byggnaden 
är tillgänglig runt om. Paviljongens fasad föreslsås utformas av trä och med stora 
glasade partier. 
 

 
Vy mot söder med paviljongen i förgrunden. 
Funktioner 
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Paviljongen kommer innehålla kommersiella lokaler samt centrumfunktioner och 
har en generell utformning som ger goda förutsättningar för olika typer av verk-
samheter. Angöring och leveranser sker från Ursviks Allé. Leveranser kan också 
möjliggöras från ytan mellan paviljongen och Torghuset. 
 

 
Övervåningen kan utnyttjas i olika grad och ger också möjlighet till terrasser/vinterträdgård. 
 

 
Fasad mot väster. 
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Kv 3 – Riksbyggen 
 

Illustrationsplan 
 
Byggaktör: Riksbyggen 
Arkitekt: Aix 
Antal lägenheter: 173 
Ljus BTA: 13 600 kvm 
 
 
Sammanhang 
Bebyggelsen ligger i det sydligaste kvarteret i planområdet och angränsar till Kvarn-
kullen i söder och till befintlig bebyggelse i öster. Kvarterets södra fasad kommer att 
utgöra en del av ”stadsdelens fasad” vilket ställer höga krav på gestaltning och utfö-
rande. 
 
Volymhantering 
Bebyggelsen utgörs av en vinkelbyggnad i väster och en fristående lamell i öster och 
varierar mellan fem och åtta våningar. Mot huvudgatan föreslås byggnaden vara sju 
våningar med altaner som ger ett varierat fasaduttryck. Mot Kvarnkullen föreslås 
byggnaden vara sex våningar hög med likadan altanlösning som mot huvudgatan, 
men en våning lägre. Byggnaden i öster varierar mellan sex och åtta våningar med 
terrassering vid byggnadens kortsidor för att bidra till dynamik och variation i vo-
lymhanteringen. 
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Funktioner 
Entréplanet består av bostadsentréer, bostadskomplement och två lokaler i kvarters 
båda södra hörn. Längs fasaden mot söder föreslås djupare balkonger mot den 
gröna parken. Den gemensamma gården delas med övriga fastigheter i kvarteret. 
 

 
Bebyggelsen i kvarteret sedd från sydost med den friliggande lamellen närmast. 
 

 
Till vänster vy från torget och till höger vy från gården. 
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Kv 3 – Fastighets AB Förvaltaren 
 

 
Illustrationsplan 
 
Byggaktör: Förvaltaren 
Arkitekt: BSK Arkitekter 
Antal lägenheter: 63 
Ljus BTA: 4680 kvm 
 
 
Sammanhang 
Byggnaden är en friliggande lamell och ligger söder om torget med långsidan mot 
huvudgatan och gaveln mot torget. Byggnaden har en central placering i stadsdelen 
och dess norra gavel skjuter ut på torget, detta ställer höga krav på gestaltning och 
utförande. Byggnadens relation till torget och torgbygganden är en viktig förutsätt-
ning att hantera även avseende funktion för såväl torget som bostäderna i huset. 
 
Volymhantering 
Byggnaden föreslås vara i 6 våningar med en indragen 7 våning. Indraget mot torget 
är större än mot gata och gård för att bidra till en god relation till torget. För att 
skapa en välbalanserad volym är även indraget mot söder större. 
 
Funktioner 
Våning 2-6 samt en indragen takvåning innehåller bostäder. Bostäderna nås via tre 
trapphus med genomgående entréer som också ansluter till gården som ligger ett 
halvt plan upp från torget och gatan. Sekvensen av lokaler och entréer mot torget 
och huvudgatan bidrar till variation och liv i gatunivå. Alla lägenheter har balkong. 
De genomgående lägenheterna har balkong både på gat- och gårdssidan. Mot norr 
och söder finns två gemensamma takterrasser som komplement till den gemen-
samma gården som delas med övriga fastigheter i kvarteret. I markplanet mot hu-
vudgatan och torget finns lokaler på gavlarna samt bostadsentréer och bostadskom-
plement i mittdelen. Lokalen i den norra gaveln är vänd mot torget. Angöring, leve-
ranser och hämtning av sopor sker från huvudgatan. Leveranser till lokalen i den 
norra delen av byggnaden kan även ske från den östra delen av torget. 
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Föreslagen byggnad sedd från sydöst med gården närmast i bild. huvudgatan bortanför byggnaden. 

Till vänster fasad mot väster och till höger fasadutsnitt mot huvudgatan. 
 

’  
Fasad mot gården i öster. 
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Kv 3 – Fastighets AB Förvaltaren 
 

 
Illustrationsplan 
 
Byggaktör: Fastighets AB Förvaltaren 
Arkitekt: AIX Arkitekter 
Antal lägenheter: 67 
Ljus BTA: 4680 kvm 
 
 
Sammanhang 
Byggnaden ligger i vinkel mot nordost med ena långsidan mot torgbyggnaden och 
den andra mot Ladugårdsgatan. Byggnadens placering nära torget och längs angö-
ringsgatan till torget och torgbygganden är en viktig förutsättning att hantera avse-
ende funktion för såväl de offentliga ytorna som bostäderna i huset. 
 
Volymhantering 
Byggnaden är i sju vångar varav den översta våningen mot Ursviks Torg och Ladu-
gårdsgatan är indragen 1,5 m mot gata och torg. Byggnaden föreslås utföras som ett 
massivträhus med träfasad med synliga träpelare mot gården. 
 
Funktioner 
Förslaget innehåller ca 70 lägenheter med bostadsentréer, en förskola och mot tor-
get en lokal i entréplan. En förskola med 4 st avdelningar, på entréplanet och på 
våning två, placeras i nordöstra hörnet. Förskolans gård på 1200 kvm upptar en stor 
del av gården på fastigheten varför de boende hänvisas till den för kvarteret gemen-
samma gården. Boende ovan förskolan når gården via gatan då trapphuset inte kan 
göras genomgående. Via avtal finns möjlighet till samnyttjande av bostads- och för-
skolegård. Förskolans entréer, kapprum och matsal vetter mot gården. I entrévå-
ningen finns en kommersiell lokal mot torget. Våning 3-7 är bostadsvåningar med 
generösa fönsterpartier och stora balkonger mot gården med extra utrymme för 
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t.ex. odling. Lägenheterna är genomgående. De två trapphusen på långsidorna leder 
ut till den längsgående balkongen som kopplar ihop de fyra yttersta lägenheterna. 
 

 
Vy över kvarteret från sydväst med aktuell vinkelbyggnad närmast torgbyggnaden i den övre delen 
av bilden. 
 

 
Till vänster vy mot föreslagen byggnad från torget och till höger vy mot den norra flygeln från går-
den. 
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Kv. 4 - HSB 
 
Byggaktör: HSB 
Arkitekt: Lindberg/Stenberg 
Antal lägenheter: ca 170 st 
Ljus BTA: ca 21 500 kvm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanhang 
Där Ursviks allé och Huvudgatan möts och bildar Ursviks torg ligger HSB:s kvarter. 
Förutom dessa gator i sydväst och nordväst vänder sig kvarteret mot Ladugårdsga-
tan i sydost och en smal gångfartsgata som bildar gränd mot nästa kvarter i norr. 
 
Volymhantering 
Mot torget är kvarterets vertikala indelning som starkast. Här utgörs entréplan av 
höga glaspartier, varvat med bostadsentréer. Fasaden vinklar sig trapphusvis mot 
den öppna torgytan i sydväst. Bostäderna mot torget har indragna balkonger med 
räcken som följer fasadens vinkel och 
riktning. 
 
Mot den breda huvudgatan och spårvä-
gen i väster möter fasaderna den större 
skalan med en tydlig riktning från norr 
till söder och hela sammanhängande ut-
vikta fasadpartier. Olika våningshöjder 
förtydligar indelningen trapphusvis. 
 
Portiker i väster och öster och öppning-
en mellan husen mot gränden möjliggör 
passage genom kvarteret. 

  Perspektiv från huvudgatan mot nordost 
Funktioner 
En förskola med tre avdelningar placeras mot lokalgatan i öster. Förskolans gård 
utformas för varierad lek och rörelse och med mycket grönska. Det finns plats för 
odling och pedagogisk lek samt för måltider utomhus. Via avtal finns möjlighet till 
samnyttjande av bostads- och förskolegård. Förskolans entréer, kapprum och matsal 

Illustrationsplan 
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vetter mot gården. Förskolans entréer och inlastning ligger på gården och nås via 
portiken mot lokalgatan 

                  
Den gemensamma gården utformas för att skapa sammanhållna grönytor med plats 
för vistelse och lek, en lekplats för de mindre barnen anordnas också. Det finns 
sittplatser i såväl sol som skugga och med möjlighet att grilla och odla. Gården gest-
altas med mycket grönska för att skapa en grön och trivsam plats för boende. 
 
Sopsug placeras på gården. Miljörum finns i anslutning till gatan på respektive fas-
tighet. Lägenhetsförråd planeras tillgängligt i källaren och entréförråd i nära anslut-
ning till respektive trapphus. Samtliga trapphus utom de mot gränden utförs som 
TR2-trapphus. 
 
 

Fasad mot nordost 
 
 
 

Perspektiv från huvudgatan mot sydost 
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Kv. 5 – Hökerum 
 

Illustrationsplan 
 
Byggaktör: Stora Ursvik KB 
Arkitekt: Lindbäck & Nyréns 
Antal lägenheter: ca 120 st 
Ljus BTA: ca 11 500 kvm 
 
 
Sammanhang 
Kvarteret ligger mellan Huvudgatan och Ladugårdsgatan i Mönstingsvägen och 
Skördegatans förlängning.  
 
Volymhantering 
Kvarteret varierar mellan 4 och 7 våningar och uppglasade hörn mot huvudgatan 
med lokaler kommer att finnas. Husens fasader kommer till stor del utgöras av trä 
och puts. Fasaderna mot gården kommer ha balkonger. 
 
Funktioner 
Gångvägar på gården anläggs som stenmjölsytor med trädgårdsgrus. 
Grusgångar avgränsas med en fris av en rad storgatsten. Entréytor och gemensam 
uteplats beläggs med betongplattor med frilagd ballast (natursten). Uteplatser be-
läggs med betongplattor enligt senare spec. Planteringsytor avgränsas med storgat-
stensfris alternativt kantstöd av granit.  
 
En del av byggnadernas tak utförs som gröna sedumtak. Taken bidrar på så sätt till 
absorbering och fördröjning av dagvatten samtidigt som det blir en resurs för om-
rådets fågel och insektsliv.  
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Fasad mot öst 

 
Fasad mot norr 

Perspektiv från huvudgatan mot sydost 
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Kv. 6 – IKANO 
 

Illustrationsplan 
 
Byggaktör: IKANO 
Arkitekt: Strategisk Arkitektur 
Antal lägenheter: ca 180st 
Ljus BTA: ca 10 000 kvm 
 
 
Sammanhang 
Kvarter 6 ligger längsmed Huvudgatan, Ladugårdsgatan och Badhusgatans förläng-
ning vid  
 
Volymhantering 
Kvarteret varierar främst 
mellan sex och sju våningar 
med en högre del i kvarte-
rets norra spets på 12 vå-
ningar. Balkongen föreslås 
mot såväl huvudgatan som 
mot gården  
     Fasad mot öst 
 
Funktioner 
Förslaget består av ca 180 lägenheter och två lokaler, en lokal i kvarterets norra 
spets och en mot Huvudgatan i kvarterets södra del. 
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Fasad mot syd 

Fasad mot Huvudgatan 
 

 
Perspektiv från huvudgatan 
  



 
 
 

43 

Kv. 7 – Hökerum  
 
 
Byggaktör: Hökerum 
Arkitekt: Strategisk Arki-
tektur 
Antal lägenheter: 110 
Ljus BTA: ca 8 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Illustrationsplan                      
Sammanhang 
Kvarter 7 ligger längsmed Huvudgatan, Marieborgsgatan och Badhusgatans för-
längning och varierar främst högre del i kvarterets norra spets på 14 våningar. Kvar-
teret innehåller ca 110 lägenheter och lokaler i entréplan mot Huvudgatan.  
    
Volymhantering 
Kvarteret utgörs av en sammanhängande volym mot huvudgatan och en längre vo-
lym som varierar mellan fem och sex våningar med en privat gård. Den högsta de-
len med 14 våningar avgränsas av en volym i en våning med en allmän takterrass. 
    

 
 
 
 

Fasad mot huvudgata. 



 
 
 

44 

Funktioner 
Mot huvudgata planeras för lokaler i entréplan samt cykelförråd upplandat med 
bostadsentréer. Gården kompletteras med stora gröna tak och takterrasser för vis-
telse.  
 
 

 
 

 
Flygvy från sydost. 
 

 
Perspektiv från söder 
  

Fasad mot söder. 
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Konsekvenser 
Inledning 
Planområdet ingår som en del i programområdet för Ursviks västra delar och plan-
förslaget grundar sig på innehållet i och följer inriktningen i ”Planprogram för Ur-
sviks västra delar”. Vid framtagandet av planprogrammet gjordes bedömningen att 
programförslaget sammantaget kunde antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
fullständig miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken togs fram för pro-
grammet för att kunna belysa miljökonsekvenser för området ur ett helhetsperspek-
tiv och tidigt i planprocessen. 
 
Där inte annat anges är konsekvenserna beskrivna nedan till stor del hämtade ur 
miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande ”Program för Ursviks västra delar”. 
 
Riksintressen 
Inga riksintressen berörs. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft 
Planförslaget innebär att bebyggelse anläggs intill befintliga trafikleder. Planförslaget i sig 
och utbyggnaden av västra Ursvik som helhet medför fler trafikrörelser inom samt till och 
från planområdet och den framväxande stadsdelen. I och med att området bebyggs med 
bostäder kommer ett ökat antal människor att bo och röra sig inom samt till och från om-
rådet. 
 
MKN för dygnsmedelvärdet för partikelhalterna (PM 10) ligger på 50 μg/m3 och MKN för 
kväveoxid ligger på 60 μg/m3. Planförslaget bedöms inte medföra att någon miljökvalitets-
norm överskrids. 
 
Vid framtagandet av ”Program för västra Ursvik” gjordes beräkningar för luftför-
oreningshalter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) vid en utbyggnad av 
programområdet i syfte att kartlägga framtida luftkvalitet i Ursviks västra delar. Be-
räkningarna visar att MKN för PM10 (med 60-70 % dubbdäck) klaras i hela pro-
gramområdet. På Kvarngatan (huvudgatan genom stadsdelen som gränsar till plan-
området i väster) fås förhöjda halter på grund av den försämrade utvädringen som 
den nya bebyggelsen medför. Halterna PM10 är dock en bra bit under MKN då 
trafikflödet på Kvarngatan är relativt lågt. 
 
För kvävedioxid visar beräkningarna att MKN klaras i hela programområdet. Även 
för kvävedioxid blir det förhöjda halter längs Kvarngatan. Halterna är dock väl un-
der MKN. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
Bedöms inte med vidtagna åtgärder påverkas negativt. En fördjupad dagvattenut-
redning inklusive beräkningar av föroreningar tas fram i det fortsatta planarbetet. 
 
Risk och säkerhet 
Inledning 
Länsstyrelsen i Stockholms Län anger i Rapport 2000:01 ”Riskhänsyn vid ny bebyg-
gelse” 28

 att om bebyggelse planeras inom ett avstånd mindre än 100 meter från väg 
för transport av farligt gods, järnväg eller bensinstation så ska en riskanalys utgöra 
ett av beslutsunderlagen i planärendet. För att undvika risker förknippade med ur-
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spårning och olyckor med petroleumprodukter rekommenderas att 25 meter närm-
ast järnväg och väg med transport av farligt gods lämnas byggnadsfritt. Rekommen-
derat skyddsavstånd för sammanhållen bebyggelse till infrastruktur med transporter 
av farligt gods är 75 m. 
 
Planområdet är beläget ca 130 m från Ulvsundavägen och Kymlingelänken (E18) 
samt ca 180 m från Enköpingsvägen. Planförslaget bedöms uppfylla Länsstyrelsens 
rekommenderade skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Dessutom bör 
det observeras att den planerade vallen mot Ulvsundavägen och Kymlingelänken 
(E18) kommer att fungera som en skyddande barriär som reducerar risknivån för 
bakomliggande bebyggelse. Vallen har en mycket hög riskreducerande effekt för 
samtliga olycksrisker förknippade med transporter av farligt gods på Ulvsundaleden 
och Kymlingelänken. 
 
Elektromagnetisk strålning 
Tvärbanan kommer att passera på Kvarngatan som gränsar till planområdet i väster. 
Kvarngatan är huvudgatan genom stadsdelen. För att inte den elektromagnetiska 
strålningen ska överskrida rekommenderade riktvärden bör ett försiktighetsavstånd 
på cirka 10-15 m hållas mellan planerade bostäder och spårvägens kontaktledningar. 
Då huvudgatans bredd (från fasad till fasad) är ca 35 m och spårvagnen är placerad i 
gatans mitt klaras det rekommenderade försiktighetsavståndet i planförslaget. 
 
Buller 
En bullerutredning är genomförd i samband med framtagande av planprogram för 
området. Den anger att planerade byggnader kommer att utsättas för mycket höga 
bullernivåer från vägtrafiken. Utredningen är genomförd i 3D för att tillåta studie av 
buller vid olika fasadhöjder.  
 
Ekvivalent ljudnivå vid mest utsatta fasad bedöms bli upp mot 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå med eventuella högre nivåer vid de översta våningsplanen. Med buller-
skyddsskärm utmed E18 bedöms 65 dBA vid samtliga fasader klaras. För att kunna 
bygga en första etapp öster om Kvarnvägen innan bullerskärmen är uppförd ska 
fasadisolering som klarar ljudkrav inomhus utan bullerskyddsskärm utmed E18 krä-
vas. Med genomgående lägenhetsplanlösning bedöms högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad innehållas för minst hälften av bostadsrummen för samtliga lä-
genheter. För hörnlägenheter kan kompletterande bullerskyddsåtgärder i form av 
delvis inglasad balkong med ljudabsorbenter i balkongtak bli aktuella. För ett fåtal 
lägenheter kan det bli aktuellt med undantag eller någon form av speciallösning. 
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Bullerkarta från bullerutredning tillhörande planprogrammet 
 
Tillgång till uteplatser med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 
finns på gårdarna. Med lämpligt val av yttervägg, fönster och ventilation kan gäl-
lande krav inomhus enligt BBR innehållas. 
 
Detaljerad bullerutredning ska genomföras inför granskningsskedet. 
 
Dagvatten 
Planområdet är beläget inom Igelbäckens avrinningsområde. Bäcken har god vat-
tenkvalitet och höga bevarandevärden. 
 
Igelbäcken är en ytvattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer. Igel-
bäckens tillrinningsområde är klassat som ekologiskt särskilt känsligt område 
(ESKO). Igelbäcken mynnar i Edsviken som är en vattenförekomst som omfattas 
av miljökvalitetsnormer för vatten. Dess ekologiska status var 2009 otillfredsstäl-
lande. Edsviken har fått en tidsfrist då Vattenmyndigheten bedömt det som tekniskt 
omöjligt att uppnå god ekologisk status till 2015 med hänsyn till övergödningspro-
blematiken. Miljökvalitetsnormen anger därför att god ekologisk status ska uppnås 
2021. Dess kemiska ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) uppnår 2009 ej god ke-
misk status. Miljökvalitetsnormen anger att god kemisk status ska uppnås 2015, med 
undantag för tributyltenn där det finns tidsfrist till 2021. 
 
En fördjupad dagvattenplan togs fram för Stora Ursvik 2006. I dagvattenplanen 
gjordes beräkningar av dagvattenflöde och föroreningsinnehåll i det dagvatten som 
lämnar Stora Ursvik. Den fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik, antagen 
2002, som utgjorde grund för beräkningarna. Med hänsyn till att markanvändning är 
liknande i det nu gällande programmet för västra Ursvik bedöms den övergripande 
bedömningen av dagvattnets kvalitet vara relevant. Dagvattnet bedöms generellt lågt 
till måttligt förorenat. Beräknat innehåll av bly och fosfor ligger strax över den nivå 
där halterna klassificeras som höga. 
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Med ambitionen att omhänderta och fördröja så mycket dagvatten som möjligt på 
tomtmark kombinerat med en damm för dagvatten från gator och torg samt över-
skott från tomtmark bedöms konsekvenserna för vattenmiljön bli begränsade. 
 
En fördjupad dagvattenutredning ska tas fram i det fortsatta planarbetet. 
 
Naturmiljö 
Planområdet är ett redan påverkat område genom att mark tagits i anspråk som 
etableringsyta samt genom bullerstörningar. Inom planområdet finns inga höga na-
turvärden.  
 
Rekreation och grönsstruktur 
Vid framtagande av ”Planprogram för Ursviks västra delar ” genomfördes en friyte-
analys. Friyta är den sammanfattande beskrivningen på all obebyggd mark som inte 
tas upp av byggnad eller trafikområde, till exempel närnatur, park, fickpark, gröna 
stråk och torg. Ett friområde inkluderar inte kvartersmark utan utgörs endast av 
offentliga ytor. Av programområdet, inklusive aktivitetsvallen, utgörs ca 24 % av 
friområden. Då vallen inte räknas med sjunker andelen till 19 %, vilket är precis 
under målbilden på 20 %. Sett till hela analysområdet, som också omfattade delar av 
omgivningen, är andelen friområde ungefär det dubbla. 
 
Målet för tillgång till fickpark, en grönyta mindre än 0,5 hektar med sitt- och lek-
möjlighet, är att ska det vara mindre än 100 meter till en fickpark eller ett större 
friområde. Målet uppfylls då det genomsnittliga avståndet till ett friområde inom 
västra Ursvik är ca  50 meter. Gångavstånd till närmaste kvarterspark, ett friområde 
större än 0,5 hektar med lekplats, ska vara högst 300 meter. Målet uppfylls då det 
genomsnittliga avståndet till en kvarterspark inom västra Ursvik är ca 180 meter, 
med aktivitetsvallen inkluderad. Längst avstånd till kvarterspark finns i de mellersta 
delarna av programområdet, vilka omfattas av föreliggande detaljplan. 
 
Kvarnkullen kommer att utgöra en stadsdelspark och ytterligare en stadsdelspark 
planeras till den norra delen av Ursviks västra delar. Målbilden är att det ska vara 
högst 500 meter till närmaste stadsdelspark, vilket uppfylls för hela Västra Ursvik. 
Gångavståndet till friluftsområde ska vara högst 1 000 meter, vilket uppnås för hela 
Västra Ursvik. Snittet är 410 meter. 
 
Kulturmiljö och landskapsbild 
Planområdet med omgivning är redan exploaterat i och med omläggandet av E18 
och den pågående utbyggnaden av Stora Ursvik. Bebyggelsen i planförslaget kom-
mer därför inte att medföra någon ytterligare påverkan på områdets kulturmiljöer, 
med undantag för den fasta fornlämningen (43:1). Enligt meddelande från Länssty-
relsen bedöms den dock inte vara något hinder i planeringen av området. 
 
Planen medger att landskapsbilden kommer att förändras till stadsmiljö. Området 
kommer att ha en hög exploateringsgrad men den nya bebyggelsen kommer att följa 
landskapets topografi och höjderna variera inom området. Inifrån området kommer 
bebyggelsen att visuellt skärma de omgivande vägarna. Vissa byggnader kommer att 
sticka ut särskilt i stadsbilden, exempelvis centrumbyggnaden vid torget samt ett 
antal högre bostadshus i områdets norra del. Dessa kommer att kontrastera mot 
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omgivande byggnader och fungera som landmärken eller referenspunkter för navi-
gering och identifikation. Stadsdelens landmärken kräver särskild omsorg i gestalt-
ningen. 
 
Tillgänglighet och trygghet 
Tvärbanan som förlängs från Alvik via Sundbyberg till Kista och kommer att pas-
sera planområdet. En hållplats för tvärbanan kommer att anläggas vid Ursviks torg 
och ytterligare en planeras i stadsdelens norra del. Planområdet kommer även att ha 
god tillgänglighet till bussar som trafikerar stadsdelen. 
 
Den höga exploateringsgraden i planområdet och den framväxande stadsdelen om 
helhet medför att det finns ett gott underlag för service, även för boende i andra 
närliggande områden, t.ex. Rinkeby. En blandad bebyggelse med både bostäder, 
kontor, caféer /restauranger och affärer planeras, vilket bidrar till rörelse vid olika 
tider på dygnet och ökar tryggheten i området. Rätt utformade utgör de slutna kvar-
teren en trygg och skyddad närmiljö. Goda gång- och cykelförbindelser innebär att 
barn i större utsträckning kan röra sig på egen hand i trafiksäkra miljöer. Hela pro-
gramområdet planeras för trafik med hastighetsbegränsningen 30 km/h vilket är 
positivt för tryggheten i området. 
 
Markföroreningar 
Delar av marken undersöktes med avseende på markföroreningar vid framtagandet 
av programmet. I de undersökningar som hittills utförts har dock inga betydande 
föroreningar påträffats. 
 
Klimat och energi 
Planförslaget innebär att staden förtätas och att fler människor behöver ta sig till 
och från området. Möjligheterna att ta sig till och från området kommer att kom-
pletteras med spårväg och utökade busslinjer. I samband med utbyggnaden kommer 
gång- och cykelnätet i hela området utvecklas och framkomligheten och tillgänglig-
heten till och från planområdet kommer att förbättras. Med bra kollektiva förbin-
delser, samt gång- och cykelförbindelser finns goda möjligheter att ta sig till och 
från området för boende, yrkesverksamma och besökande på andra sätt än med bil. 
I stadsdelen planeras för att kunna tillgodose behoven av service och fritidsaktivite-
ter vilket innebär korta avstånd som i sin tur minskar behovet av transporter. Detta 
ger sammantaget goda förutsättningar för att biltrafiken till och från området kan 
begränsas. 
 
Radon 
Då stora delar av marken utgörs fyllnadsmassor eller massor som har flyttats runt 
ska radonhalter i marken mätas inför granskning. 
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Detaljplanens genomförande 
 
Organisation 
Preliminär tidsplan  
Samråd    Hösten år 2016 
Granskning    Vintern år 2017 
Antagande    Våren/Sommaren år 2017 
Byggstart     År 2018 
 
Tidplanen är preliminär och förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft genom 
beslut som inte överklagas. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden ska vara fem år från det datum då beslut om att anta detaljpla-
nen vinner laga kraft. När genomförandetiden löpt ut fortsätter planen att gälla fram 
till dess att planen ändras eller upphävs. 
 
Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Kommunen blir huvudman för all allmän platsmark inom detaljplaneområdet, vilket 
innebär att kommunen genomför utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats-
mark. 
 
Respektive ledningsägare är huvudman för respektive ledning inom planområdet. 
 
Respektive exploatör ansvarar för genomförandet av detaljplanen på kvartersmark. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildningsåtgärder erfordras för att genomföra detaljplanen. Fastighets-
bildning enligt detaljplan kan ske efter att beslut om att anta detaljplanen vunnit laga 
kraft. All mark som enligt detaljplan utgörs av allmän platsmark överlåtes till kom-
munen. Kommunen och exploatörer ansvarar för att gemensamt ansöka om lant-
mäteriförrättning gällande övertagande av allmän platsmark. 
 
Fastighetsbildning erfordras även för att stycka av de delar som säljs till exploatör. 
Respektive köpare och säljare av mark avtalar om vilken part som ansvarar för an-
sökande om lantmäteriförrättning för respektive försäljning. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Vilka eventuella gemensamhetsanläggningar som behöver bildas får utredas under 
fortsatt planarbete. 
 
Servitut 
Vilka eventuella servitut som behöver bildas får utredas under fortsatt planarbete. 
Ledningsrätt 
Ledningsrätt upplåtes för el, tele, bredband, fjärrvärme och sopsug. Respektive led-
ningsägare ansvarar för att ansöka om ledningsrätt. 
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Tekniska frågor 
Tekniska & övriga utredningar 

- PM, Geoteknik, (COWI, 2014-03-26) 
- Trafikbullerutredning (ÅF, 2014-04-24) 
- Trafikbuller ekvivalentnivå (ÅF, 2014-04-04) 
- Friområdes- sociotop- och barnkonsekvensanalys av Ursviks västra delar 

(Spacegape, 2014-04-24), med uppdatering gällande besökstryck 2016-03-02. 
- Inledande riskanalys med avseende på transporter och hantering av farligt 

gods (Brandskyddslaget, 2014-04-01) 
- SLB-analys (Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, 2013-04-17) 
- Miljö och hälsokonsekvensbeskrivning (Structor, 2014-04-29) 
- Översiktlig naturinventering (Structor, 2012-11-19) 
- PM lokalgata till Kista (Structor, 2014-03-14) 
- Uppdatering trafikprognos (Ramböll, 2013-02-22) 
- Handelsutredning (HUI Reseach, 160411) 

 
Vid arbetet med detaljplanen har man dock behövt ta hänsyn till att flera av 
ovanstående utredningar är genomförda utifrån befolkningsprognoser som visar på 
en lägre befolkning än vad ”Befolkningsprognos för Sundbyberg” (WSP, 2016-05-
31) visar på. Kompletterande samt ersättande utredningar kommer att tas fram un-
der detaljplanearbetet. 
 
Gator 
Både kommunala lokalgator och kvartersgator kommer att behöva byggas ut i om-
rådet. (Detta får kanske utvecklas när vi har detaljplanekartan klar). 
 
Påverkan under byggtiden  
Medan detaljplanen genomförs kommer människor att bo och vistas i området. För 
att skapa en kvalitativ och trygg miljö med god framkomlighet kommer vissa provi-
soriska åtgärder att behöva genomföras under utbyggnadstiden. 
 
Ekonomiska frågor 
Avtal 
Handlingsplan för genomförande av stadsbyggnadsprojekt Stora Ursvik är tecknat 
mellan kommunen, Ursviks Exploatering KB och Försvars Fastigheter AB år 2004. 
 
Genomförandeavtal för genomförandet av projekt Ursvik är tecknat mellan kom-
munen, Stora Ursvik KB, Fastighetsförvaltaren AB, Försvarsfastigheter Sverige AB 
och Vasakronan AB år 2005. Sedan genomförandeavtalet tecknades har Försvars-
fastigheten AB och Vasakronan AB ersatts av HSB Bostad AB och NCC Con-
struction Sverige AB. De nya parterna tecknade ett tilläggsavtal till genomförande-
avtalet år 2011. 
 
Samverkansavtal är tecknat mellan kommunen och exploatörerna år 2015. 
 
Kommunen och Fastighetsförvaltaren AB tecknade ”Exploateringsavtal nr 2 för 
Ursvik” år 2015. Detta avtal utgör dock inte ett exploateringsavtal som enligt nedan 
ska tecknas mellan respektive exploatör och kommun innan detaljplanens anta-
gande. 
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Exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och respektive exploatör innan de-
taljplanens antagande. 
 
Ledningsavtal tecknas mellan ledningsrättsägare och markägare innan detaljplanens 
antagande. 
 
Fastighetsregleringsavtal gällande att kommunen övertar allmän platsmark tecknas 
mellan kommunen och respektive exploatör innan detaljplanens antagande. 
 
Förrättningskostnader  
Förrättningskostnader gällande kommunens övertagande av mark som utgör allmän 
platsmark bekostas av exploatören. 
 
Förrättningskostnader för ledningsrätt betalas av respektive ledningsägare. 
 
Vem som står för förrättningskostnader i samband med försäljning till exploatör 
avgörs av parterna. 
 
Markåtkomst  
Mark som utgörs av allmän platsmark överlåtes till kommunen utan kostnad. 
 
 
 
 
 
Eva Kåverud Sara C W Johansson 
Planchef Planarkitekt 
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