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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
PLANSAMRÅD 

 
 
 
Detaljplan för fastigheten Gulmåran 1,  
Kavaljersbacken 2-16, i Ör. 
 
Bakgrund  
Den 24 november 2014 (dnr KS-0264/2014) fick dåvarande stadsbyggnads- och 
miljöförvaltningen i uppdrag att påbörja arbete med en ny detaljplan för fastigheten 
Gulmåran 1. Planuppdraget grundar sig i Bostadsrättsföreningen Kavaljersbackens 
ansökan om ändring av gällande detaljplan C271 för Ör.  
 
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom påbyggnad tillföra tre 
nya våningsplan på den befintliga byggnaden. Påbyggnaden tänks inrymma 86 nya 
lägenheter. Det totala antalet lägenheter i kvarteret Gulmåran uppgår då till 176 
lägenheter.  
 
Programområdet som utgörs av fastigheterna Gulmåran 1 samt Tätörten 1 ligger i 
stadsdelen Ör i Sundbybergs stad. Gulmåran 1 ägs av Bostadsrättsföreningen 
Kavaljersbacken. Inom programområdet finns även en mindre fastighet; Tätörten 1, 
som ägs av Fastighets AB Förvaltaren.  
 
Samråd 
Hur samrådet har bedrivits 
Ett plansamråd hölls under perioden 29 mars – 3 maj 2016. Förslaget skickades ut till 
berörda parter och ett öppet samrådsmöte hölls den 7 april 2016 i Rosa rummet i 
Hallonbergens centrum. Den 8 april hölls även ett öppet hus på samma plats. Förslaget 
ställdes ut i Sundbybergs stadshus, på biblioteket i Signalfabriken, på biblioteket i 
Hallonbergen samt i Rosa rummet i Hallonbergens centrum.  
 
Annons om Plansamråd, möte samt öppet hus var införd i Mitt Sundbyberg. 
Detaljplanearbetet genomförs med utökat förfarande. Under plansamrådet inkom 
sammanlagt nio skriftliga yttranden, varav fem yttranden uttrycker synpunkter på 
förslaget. 
 
Remissinstanser 
Programhandlingarna har skickats till remissinstanser enligt sändlista, sakägare enligt 
fastighetsförteckning och internt till kommunens förvaltningar. 
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Samrådsmöte och Öppet hus 
Samrådsmöte ägde rum den 7 april i Rosa rummet i Hallonbergens centrum. Endast 
bostadsrättsföreningen, de arkitekter som varit involverade i projektet samt ett par 
boende närvarade. Under öppet hus-tillfället kom ett femtiotal personer förbi för att ta 
del av projektet eller ge sina synpunkter. 
 
Inkomna yttranden 
Planförslaget skickades ut till nedanstående externa och kommunala remissinstanser 
samt till sakägare enligt fastighetsförteckning. (Under rubriken synpunkter återges 
fullständiga yttranden med eventuella bilagor). 

 
 
Synpunkter 
1. Lantmäteriet 
Delar av planen som måste förbättras  
Grundkartan 
Grundkartans ursprung är inte angivet. Vidare är fastighetsindelningen inte 
uppdaterad sedan 2105-02-25, vilket inte är en acceptabel aktualitet. Innehållet i 
grundkartan bör inte vara äldre än 3 månader. Uppgifter om aktualiteten för 
resterande innehåll i grundkartan saknas. Grundkartan behöver kompletteras med 
ovanstående samt en teckenförklaring.  
 
Delar av planen som bör förbättras  
Plankartan  
Enligt Boverkets allmänna råd ska u-område avgränsas av en administrativ gräns, 
inte en egenskapsgräns.  
 
Enligt planbeskrivningen ska ledningsrätten 0183-97/16.3 ligga kvar i samma läge 
som idag. Lantmäteriet rekommenderar att u-område läggs ut för hela den 
befintliga ledningsrätten.  

Externa remissinstanser synpunkter inga synpunkter 

Länsstyrelsen   x 
Trafikförvaltningen (f.d. SL)  x 
Storstockholms brandförsvar  x 
Lantmäteriet x  
Luftfartsverket  x 

Kommunala remissinstanser   
Äldrenämnden x  
Stadsmiljö- och tekniska nämnden x  
Byggnads- och tillståndsnämnden x  
Övriga   
Privatpersoner  x  
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Lantmäteriet förutsätter att planområdet i norr konnekterar mot allmän plats gata 
i befintlig detaljplan.  
 
Grundkartan  
Det är önskvärt att utbredningen av befintliga ledningsrätter och 
gemensamhetsanläggningar tydliggörs i grundkartan. Beteckningar för befintliga 
ledningsrätter saknas i grundkartan.  
 
Fastighetsförteckningen  
Lantmäteriet har inte fått del av fastighetsförteckningen.  
 
Stadsledningskontorets svar 
Synpunkterna noteras och har åtgärdats i reviderad plankarta. 
 
2. Äldrenämnden 
Äldrenämnden anser att det är positivt att husen kompletteras med hiss. Detta 
innebär att bostadsbeståndet i Ör med tillgänglighet för personer med fysisk 
funktionsnedsättning ökar med i storleksordningen 130-140 lägenheter. 
 
Men för att skapa full tillgänglighet behövs det inte bara hiss, utan även entréerna måste 
göras tillgängliga. Åtminstone från ena sidan av huset. Även ingångar till 
gemensamhetslokaler, t ex eventuell tvättstuga, soprum mm måste göras tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning. 
 
I samband med ombyggnationen bör även andra tillgänglighetsåtgärder genomföras. 
Det gäller t ex att skapa goda förutsättningar för personer med synnedsättning. Det 
handlar om att trappsteg, ledstänger, eventuell dörrautomatik och andra viktiga delar 
markeras med tillräcklig kontrastfärg så att de tydligt syns. Informationsskyltar 
och instruktioner ska också vara tydliga och med tillräckligt stor stil för att ge god 
läsbarhet. Dörrar bör vara utformade så att de är lättöppnade för personer med nedsatt 
armstyrka. 
 
Avfallshanteringen, både för matavfall, hushållsavfall och källsorterat avfall, måste vara 
utformad så att personer med funktionsnedsättning på ett enkelt sätt kan använda den. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Synpunkterna noteras. De frågor som inte kan lösas inom detaljplanearbetet ska tas vidare till, och 
regleras i, bygglovsprocessen. 
 
3. Stadsmiljö- och tekniska nämnden 
Avfallshantering 
I dag samlas brännbart hushållsavfall in genom mobil sopsug. Matavfall och vissa andra 
avfallsfraktioner sorteras i underjordsbehållare. Åtgärder krävs för att förbättra 
trafiksäkerheten så att backning inte behöver ske vid tömning av mobil sopsug och 
underjordsbehållare. För att lösa backningsproblematiken skulle till exempel 
möjligheten att ansluta fastigheten till Fastighets AB Förvaltarens stationära sopsug 
kunna utredas, dockningspunkten för mobil sopsug och underjordsbehållare för 
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matavfall bör flyttas till närmaste farbara väg (Örsvängen) eller så ska en fullgod 
vändzon inom fastigheten inrättas. 
 
De boende saknar idag möjlighet att lämna grovavfall, elavfall och farligt avfall inom 
fastigheten. Då fastigheten på sikt ska inrymma dubbelt så många lägenheter som idag 
bör det inom fastigheten skapas utrymme för sortering av dessa avfallsslag. Den gamla 
sopsugsterminalen som inryms i fastigheten Tätörten 1 står idag oanvänd och skulle 
kunna vara ett lämpligt utrymme för inrättande av ett soprum. Om den gamla 
sopsugsterminalen tas i anspråk för avfallsändamål behövs en vändzon inom 
fastigheten. Bostadsrättsföreningen bör inleda en dialog med Fastighets AB Förvaltaren 
för att diskutera denna möjlighet. 
 
Trafik och parkering 
Beroende på användning av den tekniska anläggningen inom E-området (område för 
tekniska anläggningar) kan ett z-område (markreservat för trafikanläggning) behövas för 
tillgängligheten till E-området. Om E-området ligger inom fastigheten Gulmåran 1 
behövs troligen inte ett z-område.  
 
Ett u-område (mark som ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) går 
under ett P-område (parkeringsområde). Att bygga carports där kan därför vara 
olämpligt och begränsa tillgängligheten till allmänna underjordiska ledningar. 
 
Gångbanan intill det norra P-området leder ingenstans och kan därför tas bort och 
P-området i stället flyttas ut till Kavaljersbacken. 
 
Åtgärder ska vidtas så att dagvatten från fastigheterna inte belastar stadens 
gatufastighet. 
 
Backningsrörelser får inte ske över gångbana. En vändzon eller en möjlig genomfart 
från Kavaljersbacken till Örsvängen bör övervägas. 
 
Vatten och avlopp 
En utredning bör göras som belyser hur de ledningar som ligger under Gulmåran 
kommer att påverkas när huset blir högre och tyngre. Då antalet lägenheter och boende 
kommer att fördubblas ska även en kapacitetsutredning genomföras för att avgöra om 
systemet klarar det ökade flödet från fastigheten. 
 
Dagvatten ska i största möjliga mån tas om hand lokalt och fördröjas så att belastningen 
på det allmänna ledningssystemet inte ökar. En dagvattenutredning behöver 
genomföras för att avgöra om tillbyggnaden kommer att medföra några betydande 
förändringar avseende flöden och/eller dagvattenkvalitet. Utredningen ska i så fall även 
visa hur dagvattenhanteringen ska ske och hur dagvattenhanteringen bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås.  
 
Avrinning från garageytor ska ske via olje-/slamavskiljare innan anslutning till det 
allmänna ledningsnätet sker. 
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Stadsledningskontorets svar 
Avfallshantering: 
Möjligheten att ansluta fastigheten till Fastighets AB Förvaltarens stationära system har utretts, men 
då befintligt system projekteras under hösten och vintern 2016 finns ingen klar prisuppgift gällande 
anslutning att tillgå ännu. Därför har bostadsrättsföreningen Kavaljersbacken istället tagit fram 
ritningar på en mobil sopsugslösning, som innebär att man flyttar dockningspunkten ut till en ficka 
intill Örsvängen för att minimera backningsrörelser inom planområdet.  
 
Stadsledningskontoret har sedan samrådet varit i kontakt med stadens avfallsenhet angående frågan 
om grovsoprum, där bedömningen har gjorts att man inte kan kräva att bostadsrättsföreningen 
etablerar ett grovsoprum inom fastigheten. Idag finns istället möjlighet att lämna grovavfall vid 
ReTuren - Sundbybergs system för upphämtning av grovavfall. Närmaste stoppställe ligger vid Örtorget 
vid Örsvängen 1, mindre än 150 meter från Gulmåran. För farligt avfall och elektronik har de boende 
möjlighet att vända sig till en mobil återvinningscentral (ÅVC) som regelbundet ställs upp och tar 
emot avfall från bostadsområdet. Närmast ÅVC ligger vid Örvallens parkering vid Örsvängen 8.  
 
I samtal med kommunens entreprenör har bedömningen gjorts att befintlig situation för upphämtning 
av fastighetens matavfall är tillräckligt god för att inte motivera att matavfallsbehållarna måste flyttas i 
detta skede. Dock har bostadsrättsföreningen uppmuntrats till att se över en lösning där man placerar 
även matavfallsbehållarna jämte sopsugsstationens angöring vid Örsvängen. 
 
Trafik och parkering:  
Ett z-område innebär ett markreservat för allmän körtrafik. Då bestämmelsen om allmän körtrafik 
tagits bort från Kavaljersbacken, och endast fastighetsägaren skulle ha ett intresse av nå den tekniska 
anläggningen, är det stadsledningskontorets bedömning att tillgänglighet för allmänheten inte behöver 
säkras. Möjlighet för de respektive fastighetsägarna att bilda servitut kvarstår, utan särskild 
bestämmelse i plankarta. 
 
I stort begränsas de gröna tak som anordnas över markparkering till att täcka endast de 
parkeringsplatser som befinner sig utanför befintliga u-områden. Sedan samråd har taket ovanför tre 
av de tillkommande parkeringsplatserna på fastighetens norra del tagits bort. Dock kommer taket att 
kvarstå vid en punkt, i linje med där ledningar korsar under befintlig byggnad, men konstrueras på ett 
sådant vis att tillgänglighet för underhåll säkerställs. 
 
Stadsledningskontoret instämmer i att fastighetens norra gångbana är överflödig och avser att ta bort 
den i ny plankarta. Övriga synpunkter noteras. 
 
Vatten och avlopp: 
Då fastighetens hårdgjorda ytor inte ökar markant från dagens situation har bedömningen gjorts att 
tillkommande hårdgjorda ytor kan kompenseras genom åtgärder för markplanering som ökar 
genomsläppligheten på andra ytor. En fullständig utredning bedöms därför vara överflödig. 
 
Efter samråd har Stadsledningskontoret varit i samtal med stadsmiljö- och serviceförvaltningen för att 
säkerställa att belastningen på fastighetens servisledning för spillvatten vid tillkommande 90 lägenheter 
inte överstiger dagens kapacitet. Förutsatt att de nya våningarna ansluter i samma punkt som 
befintliga, har bedömningen gjorts att inga kapacitetsproblem borde uppkomma som följd av 
påbyggnationen. 
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De ledningar som går under befintlig byggnad ligger i en kulvert, vars bärighet vid påbyggnad av huset 
säkerställs av konstruktören. 
 
4. Byggnads- och tillståndsnämnden 
Miljöenheten och bygglovsenheten tillstyrker detaljplan gällande bostadsbebyggelse 
samt parkeringsplatser på delar av fastigheten Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör. 
Nedanstående synpunkter angående varsamhetsbestämmelse, portik, landskapsbild, 
radon, grönytefaktorn och dagvattenhantering bör beaktas. 
 
Byggnaden 
Planen utgår från en förnyelse av hela lamellhuset på Gulmåran. Påbyggnaden har stor 
inverkan och förändrar karaktären på byggnaden avsevärt. Illustrationerna i 
planbeskrivningen visar ett nytt uttryck på hela byggnaden medan planbestämmelsen 
om varsamhet skulle motverka ett sådant syfte. Bygglovsenheten tolkar planens syfte 
som att huset får förnyas och därmed bör varsamhetskravet ersättas med att byggnaden 
får förändras. Illustrationerna och bestämmelser bör tillsammans tillgodose att 
förändringar får ske om det är syftet. Bygglovsenheten anser att indragen takvåning bör 
gälla alla fasader för att ge ett lägre intryck från gata och gård och ta hänsyn till 
byggnadens ursprungliga volym. Om fasadkulörer ska varieras för att bryta upp 
volymerna i flera, kan det eventuellt förstärkas med flera höjder mellan de tre 
huvudvolymerna som också kan ge byggnaden mer intressant silhuett i landskapsbilden. 
Portiken i gatuplan bör skyddas med x-område för allmän gångtrafik för att säkra att 
den finns kvar. Det långsträckta kvarteret bör fortsättningsvis ha en genomsläppsväg 
för gående. 
 
Buller 
I och med att bullerbestämmelserna är samma krav som i Boverkets allmänna råd, 
BBR, finns inget behov eller krav att de ska finnas på plankartan. 
 
Radon 
Enligt detaljplanen har en radonmätning genomförts 1998 där resultatet påvisar 
värden som understiger gränsvärdena på 200 bequerel/kubikmeter och att nya 
mätningar ska genomföras när fastigheten är färdigbyggt. Miljöenheten tycker att en ny 
radonmätning ska genomföras när byggnationen är klar och då är det viktigt att rätt 
metod används för att få ett helhetsgrepp om huset. En radonmätning bör ske i alla 
lägenheter med markkontakt därefter ska minst en lägenhet på våning mätas och totalt 
ska minst 20 procent av antalet lägenheter mätas för att följa 
strålsäkerhetsmyndighetens mätmetod. 
 
Grönytefaktor 
Grönytefaktorn bör inte understiga 0,5. Då ny mark tas i anspråk för flytt av 
sopsug, parkeringsplatser och cykelparkering bör detta kompenseras på olika sätt så 
som det föreslås i detaljplanen. 
 
Dagvatten 
Miljöenheten anser att ytterligare hårdgjorda ytor ska medföra ett krav på lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). LOD bör eftersträvas i största möjliga 
utsträckning i detta område. För att öka grönytefaktorn presenteras bland annat att ett 
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sedumtak över parkeringsplatserna ska angöras och att nya cykelparkeringen kan göras 
på grus och gräsarmerad betong. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Stadsledningskontoret instämmer i att varsamhetsbestämmelsen bör ersättas med att byggnaden får 
förändras, och har fört in detta i ny plankarta.  
 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att passagen inte bör x-markeras, då den inte ansluter till 
andra gångstråk på allmän mark eller platser av allmänt intresse, och skulle innebära ett 
underhållsskifte som därför inte ses rättfärdigat på kvartersmark.  
 
Bestämmelser gällande radonmätning har skrivits in i planbeskrivningen. Övriga synpunkterna 
noteras. 
 
5. Privatperson 
Oj, sista dagen!!! Som vanligt. 
Denna främmande fågel (också kanske fågelskrämma!!!) får under inga omständigheter 
etablera sig i vårt område här i Ör. 
Detta är ingen förändring i mindre omfattning som kommunen tidigare sett som 
möjligt att genomföra. Den är stor! Inte minst för oss som bor i närheten. 
Vilka tar man hänsyn till? 
Trots att jag bor högst upp på Örsvängen 7 så drabbas jag. 
Om jag idag ser söderut så ser jag idag en hel del växtlighet ovan ett antal byggnader. 
Efter tillbyggnad bara himmel. 
 
I tidigare runda är ju nästan alla synpunkter redovisade varför det blir magrare nu. 
 
En synpunkt som jag vill trycka på är varför inte kommunens eget bostadsbolag 
Förvaltaren inte utnyttjat möjligheten att bygga på höjden. Man har ju redan renoverat 
flertalet fastigheter i Ör utan att utreda möjligheten att bygga på. 
 
Man kan inte godkänna denna påbyggnad utan att redovisa varför man inte tidigare 
försökt. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Då påbyggnadsförslaget tillför ett flertal nya bostäder utan att ta mer av Örs karakteristiska grönska 
i anspråk, har Stadsledningskontoret gjort bedömningen att förslaget är ett bra komplement till 
befintlig bebyggelse. Ett ökat antal bostäder med en variation av upplåtelseformer ökar också chansen 
för boende att kunna stanna inom stadsdelen genom olika faser i livet. På grund av att förslaget 
innebär en ökning i byggnadshöjd, krävs en väl utförd omgestaltning som tar detta i beaktande. Därför 
dras det översta våningsplanet in från fasadlivet för att förminska intrycket av byggnadens volym.  
  
Under samrådsskedet har Stadsledningskontoret inte möjlighet att svara på andra fastighetsägares 
motivation i utbyggnadsfrågor än de som är involverade i gällande planarbete.  
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