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Planprogrammet har tagits fram av stadsbyggnadsavdelningen 
på sektorn för samhällsbyggnad i samarbete med övriga sekto-
rer i Sundbybergs stad. 

Följande utredningar har använts som underlag till planpro-
grammet:
Geoteknisk och hydrogeologisk utredning, Golder
Markmiljöutredning, Golder
Översvämningsanalys, Sweco
Dagvattenutredning, WRS
Spillvattenutredning, VA-Resurs
PM Ledningssamordning, Sweco
Undersökning av betydande miljöpåverkan, Sundbybergs stad
Miljökonsekvensbeskrivning, WSP
Naturvärdesinventering, Calluna
Trafikutredning, Trivector
Översiktlig prövning av barnets bästa, Sundbybergs stad
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Råsta-Örvallen är beläget i stadsdelen Ör i den östra delen av staden. 
Området utgör den nedersta delen av en dalgång och har därmed en viktig 
funktion för att skydda omkringliggande bebyggelse och infrastruktur från 
att översvämmas, samt att rena dagvatten innan det rinner vidare mot Rå-
stasjön och Brunnsviken. Området är även viktigt för rekreation i staden. 
Här finns bland annat promenadstråk längs Norra Råstabäcken, kulturmil-
jö kring Råsta gård och ett brett utbud av idrottsaktiviteter på Örvallens 
idrottsplats. Området är väl försörjt med kollektivtrafik genom busshåll-
platser på Örsvängen och Hallonbergens tunnelbanestation i närheten.

Den 12 april 2021 fick Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen i 
uppdrag att påbörja planarbete för idrottsanläggningar, dagvattendammar 
och spillvattenanläggning på Råsta-Örvallen. Förvaltningen beslutade då 
att ta fram ett planprogram för att ta ett större grepp kring utvecklingen av 
området och möjliggöra fler funktioner. Planprogrammet har resulterat i en 
vision för området, som bland annat baseras på riktlinjer i stadens över-
siktsplan och synpunkter från allmänheten. 

Visionen är ett område där idrottsytor, vatten, grönska och bebyggelse 
samspelar på ett sätt som ger nytta för både människor, djur och natur. 
Längs Norra Råstabäcken finns möjlighet att uppleva porlande vatten, 
myllrande grönska och platser där människor möts för att spela boule, 
träna på utegym eller ta en fika. Runt bäcken finns idrottsanläggningar, 
bostäder och verksamheter som gör området levande under en större del 
av dygnet. Husen präglas av en varierad skala och en arkitektur som är an-
passad till platsen och omgivningen. Entréer, balkonger och kommersiella 
lokaler vetter mot både park och gata, vilket bidrar till en känsla av trygg-
het. På så sätt är Råsta-Örvallen ett hållbart, levande och tryggt område för 
de som bor, verkar och vistas där.

För att uppnå visionen har sex strategier varit vägledande: 

•     Utveckla ett hållbart idrottskluster
•     Aktivera och variera det offentliga rummet
•     Skapa parkmiljö och mötesplatser
•     Respektera kulturhistoriska värden
•     Hantera vatten multifunktionellt
•     Värna ekologiska spridningssamband

Strategierna ligger till grund för ett förslag som delats upp i ett minimi-, 
ett medium- och ett maximiscenario. Scenarierna kan ses som etapper 
för successiv utbyggnad av området, eller som självständiga förslag, där 
staden efter programsamrådet kan ta ställning till det scenario som anses 
mest lämpligt att genomföra. 
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Minimiscenariot innebär att programområdet byggs ut med bostäder, 
idrottsanläggningar, dagvattendammar, pumpstation, gator, torg och park. 
I övrigt så bevaras så mycket som möjligt av befintlig miljö i området. 
Scenariot omfattar cirka 42 bostäder, som tillkommer i befintliga hus, och 
bedöms kunna genomföras inom 5–10 år. 

Mediumscenariot betyder, förutom det som ingår i minimiscenariot, att 
fyra nya kvarter med bostäder, verksamheter och service skapas i progra-
mområdet. I anslutning till kvarteren möjliggörs ytterligare gator och torg. 
Scenariot omfattar cirka 402 bostäder och bedöms kunna genomföras 
inom 8–13 år.

Maximiscenariot innebär, förutom det som ingår i tidigare scenarier, att 
ytterligare fem kvarter med bostäder, verksamheter och service tillkommer 
samt att befintlig rackethall flyttas till den nordöstra delen av programom-
rådet. I anslutning till kvarteren möjliggörs fler gator och torg. Scenariot 
omfattar cirka 782 bostäder och bedöms kunna genomföras inom 10–20 
år.

Förslaget har konsekvensbedömts utifrån ett miljö- och ett barnperspektiv. 
Konsekvenserna ser dock olika ut beroende på scenario, vilket sammanfat-
tas i kapitlet ”Konsekvenser” nedan. 

För att förslaget ska kunna genomföras krävs en rad steg, såsom beslut i 
politiska nämnder, investeringar i allmänna anläggningar, fastighetsrättsli-
ga åtgärder och flytt av teknisk infrastruktur. Åtgärderna ökar i komplexitet 
med de olika scenarierna, där minimiscenariot bedöms vara minst och 
maximiscenariot mest komplicerat att genomföra.

Investeringar i allmänna anläggningar kommer att behövas i ett tidigt 
skede, innan eventuell möjlighet till intäkter för staden. I minimiscenariot 
behöver staden och SAVAB göra stora investeringar i idrottsanläggningar 
samt vatten- och avloppsanläggningar. En tidig uppskattning är att idrott-
sinvesteringen blir 300 – 500 miljoner kronor och att VA-investeringen 
blir 175–225 miljoner kronor. I mediumscenariot och maximiscenariot 
har staden sedan möjlighet till en exploateringsvinst om 50 – 200 miljoner 
kronor, framför allt genom försäljning av mark för exploatering.
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INLEDNING

Inledning
Vad är ett planprogram?
Ett planprogram är ett planeringsdokument som anger stadens förutsätt-
ningar och avsikter gällande användning av mark och vatten. Syftet är att 
bredda stadens beslutsunderlag inför framtida detaljplanearbeten. 

Processen med att ta fram ett planprogram börjar med att stadens politiker 
ger tjänstepersonerna i uppdrag att påbörja planarbete. Tjänstepersonerna 
påbörjar sedan arbete med utredningar inom bland annat trafik, miljö 
och dagvatten innan ett programförslag tas fram. Förslaget går sedan ut på 
programsamråd, där sakägare, myndigheter, invånare och andra berörda 
har möjlighet att lämna synpunkter. Efter programsamrådet upprättas en 
samrådsredogörelse, som redovisar alla inkomna synpunkter och stadens 
svar på dessa. I nästa steg revideras förslaget innan det godkänns av kom-
munstyrelsen. Planprogrammet ligger sedan till grund för efterföljande 
detaljplanearbeten, där berörda ges ytterligare tillfällen att påverka. 

Så här ser processen för ett planprogram ut. Gul cirkel markerar var vi är i processen.

Planbesked
Godkännande
av planprogram

Olika detaljplaner
i planområdet

Programsamråd

Bakgrund och syfte
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen fick den 12 april 2021 i 
uppdrag att påbörja planarbete för idrottsanläggningar, dagvattendammar 
och spillvattenanläggning på fastigheterna Sundbyberg 2:37, Sundbyberg 
2:38 och del av Sundbyberg 2:30 i stadsdelen Ör. Därefter beslutade för-
valtningen att ta fram ett planprogram som täcker ett större geografiskt om-
råde och ger möjlighet till fler funktioner, bland annat bostäder, verksam-
heter och service. Syftet är att skapa ett hållbart, levande och tryggt område 
för de som bor, verkar och vistas i området.

Läge och avgränsning
Programområdet ligger i den östra delen av staden och utgör den nordli-
gaste delen av stadsdelen Ör. Programområdet avgränsas geografiskt av 
Sjövägen i öster, Örsvängen och bostadsområde i söder, Ursviksvägen i 
väster samt skog och järnvägsspår i norr. Programområdet är cirka 20,4 
hektar, eller 204 000 kvadratmeter, stort. 
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SUNDBYBERG C

RÅSTAHALLONBERGEN C

JÄRVAKILEN

Programområdets läge i staden.
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Programområdet markerat med vitprickad linje.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Inom ramen för planprogrammet har en undersökning om betydande mil-
jöpåverkan genomförts. Undersökningen visar att förslaget har viss påver-
kan på kulturvärden, sociala värden, materiella värden, risk för människors 
hälsa och miljö samt betydande påverkan på naturmiljö. Med anledning av 
detta har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram, som sammanfattas i 
kapitlet ”Konsekvenser” nedan.

Informationsträff
Den 17 mars 2022 hölls en informationsträff i Hallonbergen centrum 
om planprogrammet för Råsta-Örvallen. På plats fanns tjänstepersoner 
och politiker från staden för att informera, svara på frågor samt samla in 
synpunkter från allmänheten. Till informationsträffen kom ett stort antal 
människor i olika åldrar och från olika delar av staden. De som ville fick 
möjlighet att fylla i blanketter med frågorna ”Vad är det bästa med Rås-
ta-Örvallen?”, ”Vad är det sämsta med Råsta-Örvallen?” och ”Vad vill du ska 
finnas på Råsta-Örvallen?”. Sammanlagt 32 blanketter med svar lämnades 
in, vilket har gett staden en vägledning om vad som är viktigt att prioritera 
när Råsta-Örvallen utvecklas. 
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De flesta som svarade på blanketterna tycker att det bästa med Råsta-Ör-
vallen är naturen och idrottsmöjligheterna med bland annat fotbollsplaner 
och skatepark. Flera tycker även att området är lugnt och bra för ungdomar. 
När det kommer till det sämsta med området spretar synpunkterna desto 
mer. Flera tycker att inget är dåligt, medan andra upplever att området är 
vanskött och att fotbollsplanerna inte är spelbara under vintertid. Ett par 
tycker att det inte finns parker i området. När det kommer till vad som ska 
finnas i området har de flesta svarat utegym och skatepark. Flera vill även 
ha natur och grönska, hus, fotbollsplan, basketplan och vattenlek. 

De synpunkter som kommit in har beaktats i visionen för Råsta-Örvallen 
och i utformningen av programförslaget. 

Vision
Råsta-Örvallen är ett område där idrottsytor, vatten, grönska och bebyggel-
se samspelar på ett sätt som ger nytta för både människor, djur och natur. 
Längs Norra Råstabäcken finns möjlighet att uppleva porlande vatten, 
myllrande grönska och platser där människor möts för att spela boule, 
träna på utegym eller ta en fika. Runt bäcken finns idrottsanläggningar, 
bostäder och verksamheter som gör området levande under en större del 
av dygnet. Husen präglas av en varierad skala och en arkitektur som är an-
passad till platsen och omgivningen. Entréer, balkonger och kommersiella 
lokaler vetter mot både park och gata, vilket bidrar till en känsla av trygg-
het. På så sätt är Råsta-Örvallen ett hållbart, levande och tryggt område för 
de som bor, verkar och vistas där.

Parkområdet med dammar möts av idrottsytor och bostäder i bakgrunden. Vy från nordost.
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Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden
Nedan redogörs kortfattat för de styrande dokument och detaljplaner som 
har mest betydelse för planprogrammet. 

Översiktsplan för Sundbyberg
Sundbybergs stads översiktsplan antogs av kommunfullmäktige år 2018. 
Översiktsplanen anger fem målbilder för stadsutveckling i Sundbyberg, 
vilka har varit vägledande i arbetet med planprogrammet:

•     En sammanhållen stad
•     Plats för alla
•     Grönska och vatten av god kvalitet
•     Levande stadsrum
•     Den smarta staden

Översiktsplanen anger även riktlinjer för de olika stadsdelarna i staden. 
För Hallonbergen och Ör, där programområdet ligger, framgår att stads-
delarna ska förnyas med cirka 5000 bostäder och ett utökat serviceutbud 
fram till år 2030. Stort fokus ska ligga på att utveckla de offentliga rummen 
och mötesplatserna i stadsdelarna. 

Programområdet berörs även avseende idrott, natur och rekreation, kultur-
miljö, vatten och trafik. Översiktsplanen anger att:

•     Örvallens idrottsplats är en större idrottsanläggning i staden. 
•     Grönområdet är en del av Järvakilen och viktigt för rekreation samt för 
      att sänka temperaturen i en större del av staden. 
•     Kulturmiljön kring Råsta gård utgör en grön målpunkt och ett kultur-
      historiskt intressant område. 
•     Norra Råstabäcken är viktig för dagvattenhantering och i behov av 
      åtgärder för att recipienten Brunnsviken ska uppnå miljökvalitetsnor-
      mer för vatten. 
•     En liten del av området täcks av strandskyddet runt Råstasjön i Solna 
      stad. 
•     Ett huvudcykelstråk går vid Örsvängen och en kommunal huvudgata 
      går i Ursviksvägen. En ny bussgata i den sydöstra delen av området kan 
      möjliggöra för bättre kollektivtrafik till Arenastaden i Solna stad.
•     Hagalunds bangård, utanför programområdet, är ett riksintresse för 
      kommunikation.

Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad
Mobilitetsprogrammet för Sundbybergs stad antogs av kommunfullmäkti-
ge år 2017. Mobilitetsprogrammet anger Råsta-Örvallen som en målpunkt 
för fotgängare och cyklister i staden. Nya kopplingar för cykelnätet ska 
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utredas längs Norra Råstabäcken samt mellan Örvallen och Brotorp. Vidare 
föreslås kollektivtrafikförsörjning längs en ny koppling mellan Örsvängen 
och Sjövägen.

Detaljplaner
Den största delen av programområdet är inte detaljplanelagd, men i väster 
och söder finns fyra gällande detaljplaner. Den södra delen domineras av 
detaljplan C 271, som resulterat i idrottsytor, parkeringsytor och natur-
mark. I söder finns även detaljplan C 450, som möjliggör för skola och 
idrottshall på andra sidan Örsvängen. I den västra delen ligger detaljpla-
nerna C 313 och C 443, som varken genomförts eller är aktuella i progra-
mområdet. Väster om Ursviksvägen har dock C 313 resulterat i kontor, 
parkeringsytor och gator medan C 443 möjliggör för nya bostadskvarter, 
gator och torg.

I programområdet finns även pågående detaljplaner på fastigheterna Häst-
hoven 2 och Blåelden 2. Detaljplanerna syftar till att bygga på befintliga 
bostadshus med ytterligare två våningar för bostäder.

 

 

C 271

C 313

C 443

C 450

Hästhoven 2

Blåelden 2

Teckenförklaring

N

0 200100 m

Gällande och pågående detaljplaner i programområdet.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Fastighet  Fastighetsägare

Sundbyberg 2:30  Sundbybergs stad

Sundbyberg 2:37  Vasakronan Fastigheter AB

Sundbyberg 2:38  Sundbybergs stad

Sundbyberg 2:39  Sundbybergs stad

Sundbyberg 2:42  Vasakronan Fastigheter AB

Sundbyberg 2:62  Fastighets AB Förvaltaren

Sundbyberg 2:64  Fastighets AB Förvaltaren

Blåelden 2  Bostadsrättsföreningen Blåelden 2

Hästhoven 2  Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

Utanför programområdet pågår bland annat detaljplaner för att utveckla 
centrumen i Hallonbergen och Ör. Centrumen föreslås utvecklas med nya 
bostäder, verksamheter, service och allmänna platser. Norr om program-
området finns även stadsutvecklingsprojektet Madendalen, som syftar till 
att omvandla Enköpingsvägen till en stadsgata och knyta ihop omkringlig-
gande stadsdelar.

Riksintressen
Programområdet berörs av riksintressena Bromma flygplats och Haga-
lunds bangård. 

Bromma flygplats är ett riksintresse för luftfart, vars influensområde täcker 
hela Sundbybergs stad. Influensområdet medför restriktioner för flygbuller 
samt höjdrestriktioner för byggnader och anläggningar. För programom-
rådet innebär det att inga objekt får sticka upp ovanför flyghinderhöjden 
59,56 meter över havet.

Hagalunds bangård är ett riksintresse för järnväg, som till största del ligger 
i Solna stad. Bangården har dock ett stickspår som löper in i Sundbybergs 
stad norr om programområdet. Stickspåret medför krav på skyddsavstånd 
till bebyggelse. 

Strandskydd
En liten bit av den sydöstra delen av programområdet berörs av strand-
skyddet runt Råstasjön i Solna stad. Ett eventuellt upphävande av strand-
skyddet i den del som berör programområdet prövas i samband med 
framtida detaljplanearbeten.

Markägoförhållanden
Programområdet består av sex fastigheter och del av tre fastigheter. Dessa 
ägs av Sundbybergs stad, Vasakronan Fastigheter AB, Fastighets AB Förval-
taren och två bostadsrättsföreningar. Det finns även ledningsrätter, servitut 
och nyttjanderätt kopplat till fastigheterna. 
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Bebyggelse
Bebyggelsen i programområdet vittnar om hur området har förändrats över 
tid, från dåtidens jordbrukslandskap till dagens bostäder, idrottsplats och 
skolpaviljonger. Den äldsta bebyggelsen finns i Råsta gård, som är en flera 
hundra år gammal gårdsbildning från jordbrukstiden. Gården består av 
tre byggnader som ligger fritt invid ett skogsområde i den norra delen av 
programområdet. Byggnaderna har en låg byggnadshöjd med sadeltak och 
fasader av rödmålat trä med vita fönsteromfattningar. Till gården hör idag 
flera hästhagar som ligger i ett stråk längs med Norra Råstabäcken. 

I den södra delen av programområdet finns den mer sentida bebyggelsen 
med bostäder, idrottsplats och skolpaviljonger. Bostäderna uppfördes på 
1960-talet som en del av bostadsområdet Ör. Husen har form av punkthus 
i nio våningar och är placerade i två grupper om sammanlagt sju hus. Pre-
cis som i övriga Ör är husen placerade i grönska med hänsyn till ljus, luft 
och terräng. Fasaderna är utformade i gult tegel med inslag av betong och 
puts. Husen har även indragna balkonger och de för Ör kännetecknande 
motfallstaken.
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På 1980-talet kom Örvallens idrottsplats att växa fram och det senaste de-
cenniet även Örskolans tillfälliga paviljonger. Idrotts- och skolbyggnaderna 
ligger fritt i ett stråk längs med Örsvängen. Liksom Råsta gård har bygg-
naderna en låg byggnadshöjd, men i övrigt varierar byggnadernas utbred-
ning, fasadmaterial och färger. Skolpaviljongerna har fasader av vitmålat 
trä med blå fönsteromfattningar, medan rackethallen på idrottsplatsen har 
fasader av rödmålat trä och vitmålad plåt med blå skarvar. 

Utanför programområdet domineras bebyggelsen av en bussdepå och ett 
ställverk i norr, ett fläktrum i väster, bostäder i söder samt en idrottshall 
och en rackethall i öster.

Naturmiljö
Programområdet ligger i en dalgång som skapats av en havsvik för lång tid 
sedan. Dalgången omges av höjdryggar i norr och söder, som sluttar ned 
mot lågpunkten i Norra Råstabäcken. Omkring bäcken finns en rik natur-
miljö med flera rödlistade arter och ekologiska spridningssamband.

Från väster till öster genom området rinner Norra Råstabäcken med en 
svag meandring. Bäcken, som ligger i dike, omgärdas av fuktig mark där 
det växer videbuskar, ung sälg, björk, asp, vass och älggräs. I mitten av 
bäckområdet övergår den fuktiga marken i en våtmark. Österut ökar vege-
tationen i utbredning och övergår i en fuktlövskog intill Sjövägen. Norr om 
bäcken breder gräsmarker och hagar, som tidigare brukats som åkermark, 

Råsta gård.
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ut sig. Här ligger även Råsta gård, där det växer flera äldre ädellövträd. 
Gården övergår i nordväst i en löv- och blandskog med inslag av flera äldre 
träd. 

Enligt en naturvärdesinventering bedöms Norra Råstabäcken med dess 
omgivning ha ett visst naturvärde. Råsta gård med blandskogen bedöms 
ha ett påtagligt naturvärde och har även pekats ut som en särskilt skydds-
värd trädmiljö.

Rödlistade arter
Det finns flera rödlistade arter för träd och fåglar i programområdet. Träd 
som ask och alm växer vid Råsta gård medan bohuslind växer vid Norra 
Råstabäcken. Fåglar som tofsvipa, stare, buskskvätta och mindre hackspett 
har observerats häcka i området. Duvhök, grönfink och gulsparv med flera 
använder området för födosök. 

I övrigt finns flera pollinerande insekter i området, men inga rödlistade 
arter. Inga groddjur, kräldjur eller fladdermöss har observerats.

Ekologiska spridningssamband
Programområdet ligger i närhet till områden av vikt för grönstrukturen i 
ett kommunalt och regionalt perspektiv. I norr ligger Igelbäckens naturre-

Naturvärden i och utanför programområdet.
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servat, som utgör del av Järvakilen och är utpekat som ett viktigt regionalt 
samband. I söder och sydost finns naturreservaten Lötsjön-Golfängarna 
och Råstasjön. 

Ett ekologiskt spridningssamband för arter knutna till öppna gräsmarker 
som hävdas bedöms kunna finnas norrut mot Igelbäckens naturreservat. 

Ett svagt spridningssamband för arter knutna till våtmarksmiljöer bedöms 
finnas mellan Lötsjön-Råstasjön och Järvakilen utmed Norra Råstabäcken. 
Sambanden för groddjur bedöms dock vara kraftigt försvagade på grund av 
ogynnsamma förhållanden längs bäcken.

Spridningssamband för arter knutna till barr- och ädellövskog förekommer 
i närområdet, men är inte knutna till de naturvärden som förekommer i 
programområdet. Det bedöms finnas en svag spridningslänk för ädellövsle-
vande arter mellan Järvakilen och Råstasjön. Det gäller även för barrskogs-
levande arter och ädellövskog som löper från skogsområdet intill Råsta 
gård ned mot området kring Lötsjön.

Naturmarken kring Norra Råstabäcken, Råsta gård och den betade åker-
marken är utpekade som del i ett landskapsobjekt, vilket innebär att 
områdets delar tillsammans är mer värdefulla än de enskilda naturvärdes-
objekten. Värdet består i att området utgör ett av de få naturområden som 
finns kvar mellan Lötsjön-Råstasjön och Järvakilen.

Kulturmiljö
I den nordvästra delen av programområdet ligger den flera hundra år 
gamla gårdsbildningen Råsta gård. Gården är en av få bevarade by- och 
gårdsmiljöer som kan berätta om Sundbybergs historia när området 
präglades av jordbruk. Gården består av en huvudbyggnad och två mindre 
byggnader, samt omkringliggande gräsmarker, hagar och stigar. Gårdens 
nuvarande huvudbyggnad är från 1940-talet, men den ursprungliga gårds-
bildningen kan dateras tillbaka till 1600-talet. Under medeltiden var Råsta 
en av fyra större bosättningar i Sundbyberg och finns omnämnd i skrift 
redan år 1375.

Den nuvarande gården ligger i samma läge som den historiska bymiljön, 
där ängs- och åkermarkens utbredning stämmer väl överens med dagens 
gräsmarker och hagar. Gården är en del av ett historiskt sammanhang som 
involverar flera äldre gårdar och torp, såsom Övre Kymlinge Gård, Stora 
Ursviks gård och Läderbacka Torp. 

I anslutning till programområdet, väster om Råsta gård, finns två forn-
lämningar. Den ena är en runsten och den andra en färdväg som löper i 
nord-sydlig riktning mellan Enköpingsvägen och Råsta gård. Fornlämning-
arna är bevis på att Råsta gård även var en viktig plats under forntiden.
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Rekreation
Grönområden
Programområdet består till stor del av grönområden som ger möjlighet 
att uppleva natur, växt- och djurliv, ett öppet kulturlandskap samt andra 
kulturhistoriska landskapsvärden knutna till Råsta gård. Grönområdena 
är framför allt belägna längs Norra Råstabäcken, men finns även inkilade 
mellan idrottsytor och övriga delar av området. I anslutning till progra-
mområdet finns även specifika historiska upplevelsevärden i form av en 
fornstig och en runsten. 

Grönytorna är centralt belägna mellan angränsande rekreativa områden. 
I sydost ligger Råstasjöns samt Lötsjöns naturreservat och i norr ligger Igel-
bäckens naturreservat. Området utgör därmed en del i ett större samman-
hang av rekreativa miljöer att röra sig mellan. 

Karta över Råsta år 1741. Norr ligger åt höger i kartan.
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Längs med Norra Råstabäcken löper en gång- och cykelväg som många 
använder för promenader, löpning, cykling och hundrastning. Även gång- 
och cykelvägen mellan idrottsplatsen och Örsvängen används för sådana 
aktiviteter. Utanför gångvägarna är framkomligheten i området delvis 
begränsad. Här kan bäck, skog, hästhagar, idrottsytor och privat mark 
kring Råsta gård utgöra upplevda och faktiska hinder. Det relativt glesa 
gångvägnätet, tät växtlighet och idrottsbyggnadernas baksidor kan även 
medföra att området i delar upplevs som otryggt.

Idrottsytor
I den södra delen av programområdet ligger Örvallens idrottsplats, med 
flera idrottsytor längs Örsvängen. Här finns basebollplan, skatepark, 
fotbollsplaner i form av 7-spelplan och 11-spelplan samt rackethall med 
utomhusbanor för padel och tennis. Fotbollsplanerna och skateparken är 
öppna för allmänheten medan övriga anläggningar kräver bokning. Samt-
liga anläggningar förvaltas av staden förutom racketverksamheten som 
förvaltas av Sundbybergs Tennisklubb. 

I den norra delen av programområdet finns hästverksamhet med stall och 
hagar på Råsta gård.  Verksamheten förvaltas av Sundbybergs Ryttarfören-
ing. 

Offentlig och kommersiell service
Offentlig service
I den sydvästra delen av programområdet ligger Örskolans paviljonger, 
som har plats för cirka 180 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. 

Gång- och cykelvägen längs Norra Råstabäcken.
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Skolans primära upptagningsområde är Hallonbergen och Ör, men här 
finns även elever från Ursvik. På sikt ska verksamheten flytta till en ny skol-
byggnad centralt i Ör, när detaljplan C 450 genomförs. Den nya skolan ska 
ha plats för cirka 630 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. I planen 
ingår även en ny idrottshall för skola och föreningsliv, som placeras på 
andra sidan Örsvängen, söder om programområdet.

I närheten av programområdet finns ett större utbud av offentlig service. 
Centralt i Ör ligger förskolan Blåklockan, som har plats för åtta förskole-
avdelningar. I Hallonbergen finns ytterligare förskolor, vuxenutbildning, 
äldreboende, bibliotek, idrottshall och stadshus.

Kommersiell service
Den kommersiella servicen i programområdet omfattas av ett café som 
tillhör rackethallen. Utanför programområdet finns en mataffär i Ör och ett 
bredare utbud av kommersiell service i Hallonbergen.

Mobilitet
Gång- och cykeltrafik
I programområdet finns formella gångvägar längs Örsvängen och Ursviks-
vägen samt mindre formella gångvägar vid Norra Råstabäcken, Råsta gård 
och Örvallen. De formella gångvägarna är asfalterade och ligger i trottoar 
eller friliggande tillsammans med cykelvägar. De mindre formella gång-
vägarna är asfalterade, grusade eller upptrampade i gräs. Den informella 

Gång- och cykelvägen längs Örsvängen. 
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gångvägen längs bäcken ses som en viktig koppling till Solna stad.
Cykelvägar finns längs Norra Råstabäcken, Ursviksvägen och Örsväng-
en. Cykelvägarna längs Örsvängen och Ursviksvägen är friliggande och 
asfalterade medan cykelvägen längs bäcken är grusad. Cykelvägen längs 
Örsvängen tillhör huvudnätet för cykel. Cykeltrafik tillåts även i körbana 
på Örsvängen.

Kollektivtrafik
I programområdet finns två hållplatser som trafikeras av busslinje 506 
mellan Hallonbergen centrum och Karolinska sjukhuset. Vid Örskolans 
paviljonger ligger hållplats Mamsellstigen och vid Örvallens idrottsplats 
finns hållplats Kavaljersbacken. I närheten finns även Hallonbergen cen-
trum, med tunnelbana och bussterminal.

Gator och biltrafik
Programområdet är omringat av gator i väster, söder och öster. I norr ligger 
en gata på privat mark, som leder till den närliggande trafikleden Enkö-
pingsvägen.
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I söder ligger Örsvängen, som är en lokalgata med uppsamlande funktion. 
Örsvängen har en hastighetsgräns på 30 km/h och ett lågt antal fordonsrö-
relser. Gatan har stick till en vändplan och tre parkeringsytor med mark-
parkering. En parkeringsyta tillhör staden och rymmer cirka 85 p-platser 
för besöksparkering. Resterande parkeringsytor ägs av Förvaltaren, där 
bostadsrättsföreningarna Hästhoven 2 och Blåelden 2 har servitut om 
sammanlagt 168 p-platser. 

I öster ligger Sjövägen, som är en enkelriktad lokalgata i Solna stad. Sjövä-
gen har en hastighetsgräns på 30 km/h och ett lågt antal fordonsrörelser. 
Gatan har ett stick till en informell parkeringsyta, som används vid större 
evenemang på Örvallen eller i närområdet.

I väster ligger Ursviksvägen, som är en huvudgata mellan centrala Sundby-
berg och Ursvik. Ursviksvägen har en hastighetsgräns på 40 km/h och ett 
högt antal fordonsrörelser.

Geotekniska förhållanden
Marken i programområdet består till största del av gyttjelera, postglacial 
lera och fyllnadsmassor. Leran finns i hela området men vid Örvallens 
idrottsplats och Örskolan har fyllnadsmassor lagts ut ovanpå lera. För att 
redovisa markens förutsättningar för byggnation har programområdet 
delats upp i olika zoner. 
Zon 1 och 2 utgörs av högre liggande mark som angränsar till fastmark 
samt mark med mindre lermäktighet. Här bedöms förutsättningarna för 
grundläggning av byggnader vara goda. Grundläggning kan utföras med 
plattor, pålar eller plintar beroende på fastmark och lermäktighet. Markför-
stärkningar kan behövas om marknivån höjs.

Zon 3 utgörs av ett utfyllt lerområde med sättningsrisk. Här bedöms bygg-
nader erfordra geoteknisk förstärkning och grundläggning med pålar. För 
att undvika risk för framtida sättningar bör grundvattensänkning undvikas 
och uppfyllnader ovan nuvarande mark minimeras. Markförstärkningsåt-
gärder bör även förutsättas för omgivande mark.

Zon 4 består av det lågliggande sedimentområdet vid Norra Råstabäcken. 
Här bedöms förutsättningarna för byggnader vara dåliga, eftersom omfat-
tande grundläggning och markförstärkningsåtgärder krävs. Dessutom är 
sättnings- och översvämningsrisken stor.

Förutsättningar för källare bedöms generellt vara dåliga i området, på 
grund av den höga grundvattennivån och de stödkonstruktioner som be-
hövs. I zon 2 bedöms dock källare kunna byggas utan att grundvattennivån 
behöver sänkas.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Hydrologiska förhållanden
Ytvatten
Programområdet har ett vattendrag i form av Norra Råstabäcken, som är 
en lokal vattenförekomst inom Brunnsvikens avrinningsområde. Avrin-
ning till bäcken sker från ett område om cirka 350 hektar, som sträcker sig 
över kommunerna Sundbyberg, Stockholm och Solna. Inom Sundbyberg 
inkluderas stadsdelarna Stora Ursvik, Lilla Ursvik, Brotorp, Rissne, Hallon-
bergen och Ör. Norra Råstabäcken rinner vidare till Råstasjön i Solna stad.  

Brunnsviken berörs av miljökvalitetsnormer för ytvatten, vilka kartläggs 
i tidsperioder om sex år i taget (förvaltningscykler). I den senaste förvalt-
ningscykeln har Brunnsvikens ekologiska status klassats som otillfredsstäl-
lande, vilket främst beror på övergödning men även på förhöjda halter av 
miljögifterna koppar, zink och icke dioxinlika PCB:er. 

Kvalitetskravet för Brunnsviken är att uppnå god ekologisk status år 2027. 
För att det ska klaras bör åtgärder sättas in så snart som möjligt, eftersom 
det kommer att ta tid för vattenmiljön att återhämta sig efter att åtgärder 
genomförts. Statusen är dock, precis som i Sveriges övriga kustvatten, 
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beroende av internationella överenskommelser gällande minskad närings-
belastning till haven. 

I nuvarande förvaltningscykel har Brunnsvikens kemiska status klassats 
som ”Uppnår ej god”. Detta beror på att gränsvärdena överskrids för perflu-
oroktansulfon (PFOS), bly, kadmium, antracen, tributyltenn (TBT), kvick-
silver och polybromerade difenyleterar (PBDE). Påverkan kommer bland 
annat från diffusa utsläpp från urban markanvändning och dagvatten. 

Kvalitetskravet är att uppnå god kemisk status år 2027, med undantag för 
kvicksilver och PBDE, då dessa överskrids i samtliga vattenförekomster. 

Inom ramen för Brunnsvikens miljöövervakningsprogram har PFOS över-
skridande gränsvärdena påträffats i Norra Råstabäcken. Källan är spårad 
uppströms, utanför Sundbybergs stad, och kommer inte från programom-
rådet eller annan mark inom staden.  

Grundvatten
Grundvattnet i programområdet förekommer i undre och övre magasin. 

De undre magasinen är belägna i friktionsjorden mellan den överliggande 
leran och den underliggande berggrunden. Grundvattenbildning till de 
undre magasinen kan ske i de områden där friktionsjorden går i dagen, i 
huvudsak i den nordvästra delen av programområdet. Utströmningsområ-
det förmodas vara i Råstasjön. 

Norra Råstabäcken.
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De övre magasinen finns i fyllnadsjorden och/eller i torrskorpeleran ovan-
för lerlagret. Till de övre magasinen sker grundvattenbildning i samtliga 
områden förutom inom hårdgjorda ytor. Utströmningsområden är framför 
allt i Norra Råstabäcken inom programområdet.  

Hälsa och säkerhet
Buller
Buller har generellt uppmätts i låga nivåer i programområdet, med en 
största del under 45 decibel (dBA). Högst nivåer har uppmätts längs Sjövä-
gen, där nivåer mellan 55 – 65 dBA kan förekomma cirka 30 meter från ga-
tan. Längs Örsvängen kan nivåer mellan 45 – 55 dBA förekomma cirka 30 
meter från gatan. För att säkerställa att ny bebyggelse uppnår Naturvårds-
verkets riktvärden ska buller utredas vidare i framtida detaljplanearbeten.  

Elektromagnetisk strålning
Norr om programområdet finns ett ställverk som ger upphov till elektro-
magnetisk strålning. Det finns inga fasta regler vad gäller skyddsavstånd 
mellan ställverk och annan bebyggelse, men elsäkerhet och elektromagne-
tisk strålning ska beaktas i framtida detaljplanearbeten.

Luftkvalitet
Luftkvaliteten är i dagsläget god inom programområdet. Enligt stadens 
underlag ligger luftföroreningshalterna under miljökvalitetsnormen för 
luft med god marginal. 

Markföroreningar
Marken i programområdet är mycket lite förorenad, då ingen miljöfarlig 
verksamhet bedöms ha bedrivits på platsen. Norr och öster om program-
området har dock miljöfarlig verksamhet bedrivits och marken kan vara 
potentiellt förorenad. Föroreningsspridningen från dessa områden till 
programområdet bedöms dock vara låg.

På fastigheterna Hästhoven 2 och Blåelden 2 råder hög risk för markradon 
på grund av berggrundens beskaffenhet.

Ras och skred
En stor del av programområdet, längs Norra Råstabäcken och i östra delen 
av området, berörs av sättningsrisk på grund av de geotekniska förutsätt-
ningarna. För att säkerställa att ny bebyggelse är lämplig med hänsyn 
till människors hälsa och säkerhet, ska geotekniska förhållanden utredas 
vidare i framtida detaljplanearbeten.

Skyfall och översvämningsrisk
Översvämningsrisken i programområdet har beräknats för ett 100-årsregn 
och ett 500-årsregn, vilket innebär skyfall med en genomsnittlig åter-
komsttid om 100 respektive 500 år. Anledningen till att två olika regn har 
undersökts beror på att 500-årsregn orsakar störst svämplan, jämfört med 
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beräknat högsta flöde (BHF) och 100-årsregn. 500-årsregn blir därmed 
dimensionerande för fluvial översvämning (översvämning utmed sjöar 
och vattendrag), det vill säga Norra Råstabäckens svämplan. 100-årsregn 
är dimensionerande för pluvial översvämning (översvämning som uppstår 
på områden som inte angränsar till sjöar, vattendrag eller kust och som 
översvämmas till följd av kraftigt regn), det vill säga alla de delar som inte 
påverkas av Norra Råstabäckens svämplan. Översvämningsrisken har 
beräknats med en klimatfaktor på 1,25, vilket betyder att framtida regn 
förväntas bli 25 % mer intensiva än dagens.

Vid ett 500- respektive 100-årsregn riskerar stora ytor att översvämmas 
längs Norra Råstabäcken, Örsvängen och Sjövägen. De djupaste vattenan-
samlingarna hamnar vid bäcken närmast Sjövägen och på en markparke-
ring nära rackethallen. För att säkerställa att ny bebyggelse är lämplig med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet ska översvämningsrisk utredas 
vidare i framtida detaljplanearbeten. 

Riskfylld verksamhet
Väster om programområdet finns en drivmedelstation som genererar 
lokala transporter av farligt gods. Norr om området finns en bussdepå, som 
hanterar drivmedel av större mängder. I norr finns även ett stickspår för 
järnväg, som tillhör Hagalunds bangård i Solna stad. 

Maximalt vattendjup vid ett 500-årsregn.
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För att säkerställa att ny bebyggelse är lämplig med hänsyn till människ-
ors hälsa och säkerhet ska riskfylld verksamhet utredas vidare i framtida 
detaljplanearbeten. Av säkerhetsskäl gäller även skyddsavstånd mellan 
järnvägsspår och omgivande bebyggelse, vilket dock kan prövas i framtida 
detaljplanearbeten. Det generella skyddsavståndet mellan järnvägsspårets 
mitt och bostäder är cirka 30 meter.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
I den östra delen av programområdet finns ledningar för vatten, spillvatten 
och dagvatten som tillhör SAVAB. I den västra och norra delen av området 
finns regionala vattenledningar som tillhör Norrvatten. Norrvatten har 
även en ventilkammare för sina ledningar i den västra delen av området. 
 
Avfall
I den södra delen av programområdet, längs Örsvängen, finns ledningar 
för sopsug som tillhör SAVAB.

Centralt i programområdet, på den kommunala markparkeringen, finns en 
återvinningsstation som Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar 
för. Vissa tidpunkter på året finns även en mobil återvinningscentral, där 
SAVAB och SÖRAB samlar in grövre avfall.

Fjärrvärme
I den västra och norra delen av programområdet finns ledningar för fjärr-
värme som tillhör Norrenergi.

El 
I den norra delen av programområdet finns lokala och regionala ledningar 
för el som tillhör Vattenfall. I den västra och norra delen av området finns 
regionala ledningar för el som tillhör Ellevio. Både Vattenfall och Ellevio 
har koncession för sina regionala ledningar, vilket innebär att de kräver 
tillstånd att flytta.

Vattenfall har även två nätstationer som är belägna vid Örvallens idrotts-
plats i den södra delen av området.

Bredband
I den västra, södra och norra delen av programområdet finns ledningar för 
fiber som tillhör Sundbybergs stadsnät, Skanova, Stokab, Telenor och Colt.
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Strategier
För att uppfylla visionen för Råsta-Örvallen har sex strategier tagits fram. 
Strategierna ligger till grund för utformningen av programförslaget i kapit-
let ”Förslag” nedan.

Utveckla ett hållbart idrottskluster
Idrottsytor samlas i den östra delen av programområdet, vilket ger samord-
ningsvinster för idrottsverksamheterna och minskar störningar för grannar. 
Detta bidrar även till ett idrottskluster tillsammans med de idrottsanlägg-
ningar som finns öster om området i Solna stad. 

Idrottsbyggnader får en väl genomtänkt gestaltning, för att de inte ska upp-
levas så storskaliga på platsen. Fasader kan till exempel delas upp i mindre 
sammansatta volymer eller ges en detaljrik utformning. Bottenvåningar 
kan aktiveras med entréer åt alla sidor och uppglasade partier för att skapa 
kontakt med insidan. Sittplatser i fasader, växtväggar, klätterväggar med 
mera kan ytterligare bidra till mötet med omgivningen. Tak kan utformas 
med en arkitektonisk idé och innehålla grönska, solceller eller idrottsytor. 

Byggnader utformas så långt som möjligt med hållbara byggnadsmateri-
al såsom trä eller återbrukade byggnadselement. Solceller på tak kan ge 
förnyelsebar elförsörjning och passiv energiförbrukning inomhus kan ge 
minskad elanvändning. Den överskottsenergi som genereras kan gå till 
uppvärmning av fotbollsplaner och tennisbanor utomhus. 

En procent av produktionskostnaden för allmänna byggnader ska även gå 
till konstnärlig utsmyckning.

Aktivera och variera det offentliga rummet
Bostäder, verksamheter och service ramar in både gator och park, för att 
ge liv och rörelse i området. Mot Örsvängen, Ursviksvägen och Sjövägen 
bidrar detta till att aktivera gaturummet, samtidigt som området på ett 
tydligare sätt kopplas samman med omgivande stadsdelar. Mot Norra 
Råstabäcken bidrar detta till att stärka parkrummet med mänsklig närvaro. 
Huvuddelen bostäder orienteras mot väster, med närhet till Hallonbergen 
centrum och tunnelbana.

Entréerna till parkområdet från väster och öster ramas in av högre hus, 
vilket orienterar människor mot parken och ger möjlighet till affärer och 
caféer i bottenvåningar. I övrigt får husen en lägre skala, för att bebyggels-
en generellt inte ska upplevas så hög.

Kvarterens utformning inspireras av Råsta gård, med dess lite uppbrutna 
och luftiga gårdsform. Hus placeras huvudsakligen runt en gård, för att 
tydliggöra privata och offentliga rum. Släpp mellan hus ger ljus, luft och ett 



30

STRATEGIER

varierat offentligt rum med inblickar mot gård. Ett uppbrutet fasadliv, med 
förgårdsmark eller mindre torgytor på vissa platser, bidrar ytterligare till 
upplevelsen längs det offentliga rummet. Förgårdsmark kan till exempel 
användas för planteringar, cykelparkering och sittplatser.

Även arkitekturen inspireras av Råsta gård, men också av bebyggelsen i 
Ör och Hallonbergen. Det ger området en varierad karaktär men ändå en 
känsla av igenkänning. Bostäder ska, precis som idrottsbyggnader, huvud-
sakligen utformas med hållbara byggnadsmaterial. 

Skapa parkmiljö och mötesplatser
Ett centralt parkområde skapas längs Norra Råstabäcken, med grönska, 
dammar, aktivitetsytor samt gång- och cykelvägar. Runt bäcken skapas en 
slinga för fotgängare och cyklister, vilket kopplar ihop området och bidrar 
till rekreation. Utmed slingan placeras aktivitetsytor såsom lekplatser, 
grillplatser och soldäck. Slingan ansluts även till gång- och cykelvägar mot 
Hallonbergen, Ursviks motionsområde, Brotorp, Arenastaden och Ör. 

Större torgytor skapas vid ishallen och vid parkområdets entré vid Ursviks-
vägen, där de flesta människor förväntas röra sig. I dessa lägen blir mötet 
mellan fasader och torg viktigt. Här kan till exempel lokaler placeras i 
bottenvåningar, vilket ger möjlighet till butiker, caféer och uteserveringar. 
Torgen utformas även efter de funktioner som behövs på platsen. För att 

Principer för utformning av bostadskvarter.
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bidra till flera värden kan multifunktionella ytor såsom översvämningsbara 
grönytor och soltrappor nyttjas. 

Respektera kulturhistoriska värden
Kulturmiljön Råsta gård bevaras och dess historiska spår tas om hand i 
utvecklingen av området. Ny bebyggelse omkring gårdsmiljön anpassas 
så att gården fortsättningsvis blir ett synligt inslag i landskapet. Hagar och 
stigar bidrar till upplevelsen av rekreation i parkområdet. 

I det scenario där gårdsbyggnader ändrar användning och behöver byggas 
om, byggs de så långt som möjligt enligt ursprunglig utformning. Om ha-
gar behöver flyttas bevaras gränser och ytor närmast parkområdet. Ytorna 
kan omvandlas till ängsmark och odlingsområden, vilket både tar till vara 
det historiska arvet och bidrar till den rekreativa upplevelsen i parken.

Hantera vatten multifunktionellt
Vatten blir ett centralt inslag i området genom Norra Råstabäcken, dag-
vattendammar och översvämningsbara grönytor. Bäck och dammar får 
en primär funktion att fördröja och rena dagvatten, men fungerar även 
som vattenspeglar i parkområdet. Översvämningsytor får en huvudsaklig 
funktion att hantera skyfallsvatten. Samtliga vattenytor medverkar till den 
biologiska mångfalden i området.

Norra Råstabäcken får en mer meandrande utformning, vilket bidrar till 
jämnare vattenflöden, ekologiska värden och upplevelsen av rekreation 
i parkområdet. Vid bäckens utlopp placeras fyra dagvattendammar, som 
bidrar till rening av dagvatten. Bäck och dammar utformas med flacka och 
växtbeklädda slänter, vilket ytterligare bidrar till den rekreativa upplevel-
sen. Där gång- och cykelvägar korsar vattenytor anordnas broar, som ger 
förbipasserande kontakt med vattnet.

På gator och torg som ligger i anslutning till låglänta områden skapas mult-
ifunktionella ytor, såsom översvämningsbara grönytor eller skålade ytor 
för spontanidrott. Dessa ytor ger inslag av grönska och vatten i stadsmil-
jön, samtidigt som de minskar risken för översvämningar. 

Innan dagvatten rinner vidare till det allmänna dagvattensystemet ska det 
så långt som möjligt fördröjas och renas på kvartersmark.

Värna ekologiska spridningssamband
Ett centralt parkområde skapas längs Norra Råstabäcken, vilket tar hänsyn 
till den ekologiska spridningskorridoren mellan Igelbäckens naturreservat 
och Råstasjöns naturreservat. I stora delar får parken en naturlig karaktär, 
till exempel inom slingan för fotgängare och cyklister. Här bevaras ek, 
tall, sälg samt våtmarks- och ängsmarksbiotoper, för att bidra till biologisk 
mångfald. Arter som tall och ek kan även planteras utanför parkområdet, 
på gator, torg och gårdar. 
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Träd och växtlighet som avverkas i samband med byggnation återanvänds 
så långt som möjligt i byggnadsmaterial. Även massor som uppstår efter 
markingrepp hanteras i första hand inom området.

Förslag
Tre scenarier
För att hantera de tekniska, ekonomiska och fastighetsmässiga förut-
sättningar som finns i området har förslaget delats upp i ett minimi-, ett 
medium- och ett maximiscenario. Scenarierna kan ses som etapper för 
successiv utbyggnad av området, där komplexiteten ökar för varje scena-
rio. Scenarierna kan även ses som självständiga förslag, där staden efter 
programsamrådet kan ta ställning till det scenario som anses mest lämpligt 
att genomföra. 
Minimiscenariot innehåller de mest väsentliga delarna av förslaget – 
idrottsanläggningar, dagvattendammar och spillvattenanläggning. Dessa 
funktioner är viktiga utifrån ett allmänt intresse och nödvändiga för att 
övriga scenarier ska kunna genomföras. Minimiscenariot kan till största 
del genomföras på kommunal mark och är inte beroende av några större 
ledningsflyttar. Scenariot bedöms kunna genomföras inom 5–10 år.

Mediumscenariot innehåller de delar som ingår i minimiscenariot samt 
nya kvarter med bostäder, verksamheter och service. De nya kvarteren är 
delvis utlagda på Förvaltarens mark, vilket gör utvecklingen av denna mark 
beroende av Förvaltaren. Mediumscenariot innebär även att en större led-
ning, ventilkammare och kulvert behöver flyttas på stadens mark. Scenari-
ot bedöms kunna genomföras inom 8–13 år.

Maximiscenariot innehåller de delar som ingår i tidigare scenarier samt 
ytterligare kvarter med bostäder, verksamheter och service. Detta scenario 
inbegriper en stor del av Vasakronans mark, vilket betyder att utvecklingen 
av denna mark blir beroende av Vasakronan. Maximiscenariot innebär 
även att flera större ledningar behöver flyttas. Scenariot bedöms kunna 
genomföras inom 10–20 år.

Minimiscenario
Minimiscenariot innebär att programområdet byggs ut med bostäder, 
idrottsanläggningar, dagvattendammar, pumpstation, gator, torg och park. 
I övrigt så bevaras så mycket som möjligt av befintlig miljö i området. Sce-
nariot omfattar cirka 42 bostäder, som tillkommer i befintliga hus. 

Bostäder, verksamheter och service
Centralt i programområdet möjliggörs en ishall med två isytor för bland 
annat ishockey och konståkning. I hallen, som blir två våningar hög och 
cirka 75 x 112 meter stor, ryms även omklädningsrum, driftytor, läktare, 
kommersiella lokaler och parkering. I bottenvåningen placeras parkering, 
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omklädningsrum för utomhusaktiviteter och kommersiella lokaler, medan 
isytor och övriga funktioner hamnar på det övre våningsplanet. Ishallen 
innebär att befintlig basebollplan och omklädningsbyggnad tas bort samt 
att fotbollsplaner och skatepark flyttas inom programområdet.

Ishallen placeras en bit bort från rackethallen, för att de två storskaliga 
byggnaderna inte ska ligga för nära varandra. I stället sticker hallen fram 
och markerar sin närvaro mot Örsvängen, likt den planerade idrottshallen 
på andra sidan gatan. 

Söder om Örsvängen byggs befintliga bostadshus på fastigheterna Hästho-
ven 2 och Blåelden 2 på i två våningar med bostäder. Påbyggnaderna dras 
in från fasadliv, för att våningshöjden inte ska upplevas högre från gatan. 
Påbyggnaderna utformas även på ett sätt som gör att de upplevs som ett 
tillägg till befintlig arkitektur.

Parker och torg
Väster om ishallen möjliggörs ett torg som sträcker sig mellan ishallen 
och rackethallen. Torget utformas med en soltrappa, översvämningsbara 
grönytor, träd och uteserveringar. I söder fortsätter torget runt ishallen 
och möter upp Örsvängen, vilket underlättar för kopplingen till busshåll-
platsen och ger mer yta för exempelvis cykelparkering. Berörd sträcka av 
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gång- och cykelvägen flyttas även närmare Örsvängen. Torget innebär att 
befintlig kommunal markparkering flyttas till ishallen och att befintlig 
återvinningsstation flyttas utanför programområdet. Förslagsvis kan åter-
vinningsstationen samlokaliseras med någon av de befintliga återvinnings-
stationerna i närheten av programområdet.

Öster om ishallen möjliggörs tre fotbollsplaner för året runt-spel, beståen-
de av två 11-spelplaner och en 9-spelplan. Fotbollsplanerna placeras ytef-
fektivt och i anslutning till gång- och cykelvägar i parken. Västerut möjlig-
görs ytor för läktare och cykelparkering samt en flexibel yta för driftfordon, 
snöupplag och spontanidrott norr om ishallen. 

Norr och öster om fotbollsplanerna placeras fyra dagvattendammar i an-
slutning till Norra Råstabäckens utlopp. Syftet med dammarna är att rena 
dagvatten från näringsämnen och föroreningar innan det rinner vidare till 
Råstasjön och recipienten Brunnsviken. Dammarna beräknas klara att rena 
mer än det beting (förbättringsbehov) som det lokala åtgärdsprogrammet 
för Brunnsviken pekat ut för programområdet. Därmed medverkar de till 
att uppnå miljökvalitetsnormer för Brunnsviken. Dammarna fyller även ett 
rekreativt syfte som vattenspeglar med planterade slänter och broar för de 
som rör sig i området.

Längs Norra Råstabäcken anläggs översvämningsytor för att omhänderta 
skyfallsvatten. Ytorna ska klara att inte förvärra översvämningsrisken på 
omgivande områden vid 100- och 500-årsregn. De ska även fungera som 
rekreativa inslag i området.

Generellt får rekreationsområdet längs Norra Råstabäcken mer parkka-
raktär. Befintlig gång- och cykelväg flyttas söderut och kopplas samman 
med nya gångvägar för att skapa en kilometerlång slinga runt dammar och 
bäck. Slingan dras längs hästhagar, vildvuxen natur och nya aktivitetsytor 
såsom utegym, grillplatser och soldäck. Slingan kopplas sedan vidare till 
befintliga stråk i området. 

Teknisk infrastruktur
Vid en lågpunkt intill Sjövägen placeras en pumpstation, som ska pumpa 
spillvatten från norra Sundbyberg vidare till Bromma avloppsreningsverk. 
Pumpstationen utformas med en mindre teknikbyggnad ovan mark och en 
större bassäng under mark. Byggnaden ges en genomtänkt arkitektonisk 
utformning, för att bidra till upplevelsen i parkområdet. I anslutning till 
pumpstationen placeras även ett torrdike ifall anläggningen skulle brädda. 

I övrigt behöver ledningar för vatten och fiber samt en nätstation flyttas 
för att ge plats till nya idrottsanläggningar. Ledningar flyttas till allmän 
plats medan nätstationen företrädesvis flyttas till ishallen, för att undvika 
mindre byggnader utomhus.

FÖRSLAG
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Mobilitet
I den sydöstra delen av programområdet möjliggörs en dubbelriktad 
bussgata mellan Örsvängen och Sjövägen. Bussgatan ska ge en genare 
busskoppling mellan de regionala målpunkterna Hallonbergen centrum 
och Arenastaden i Solna stad. Gatan placeras i den mest flacka delen av 
landskapet och utan att inkräkta på naturvärden. Gatan hamnar dock inom 
Råstasjöns strandskyddsområde, vilket innebär att upphävande av strand-
skydd behöver prövas i framtida detaljplanearbete. 

Även om busstrafiken dras om och en ny busshållplats möjliggörs på Sjövä-
gen bedöms en busshållplats i anslutning till ishallen fortfarande behövas. 
Kavaljersbackens busshållplats föreslås därför finnas kvar och försörjas av 
kollektivtrafik. 

Öster om ishallen möjliggörs en ny gata för att tillgodose angöring till 
idrottsverksamheter. Gatan försörjer även ishallen, som tillgodoser parke-
ring för bil, cykel och rörelsehindrade. Då utbudet av p-platser för bil är 
större än efterfrågan i detta scenario kan delar av parkeringen användas för 
temporära ändamål, såsom gym eller kontor. I övrigt kan ishallen upp-
muntra till hållbart resande genom att erbjuda omklädningsrum, förva-
ringsskåp, hyrcyklar och andra mobilitetstjänster.

För bostäder och pumpstation tillgodoses angöring och parkering på kvar-
tersmark.

Mediumscenario
Mediumscenariot innebär, förutom det som ingår i minimiscenariot, att 
fyra nya kvarter med bostäder, verksamheter och service tillkommer i pro-
gramområdet. I anslutning till kvarteren möjliggörs ytterligare gator och 
torg. Scenariot omfattar cirka 402 bostäder.

Bostäder, verksamheter och service
I korsningen mellan Ursviksvägen och Örsvängen möjliggörs ett kvarter 
med bostäder och lokaler i bottenvåningar. Kvarteret byggs kring en gård, 
med släpp mellan hus för att ge ljus och luft. Kvarteret får generellt en 
skala på fyra till sex våningar, men tillåts sticka upp i höjd i det nordvästra 
hörnet vid entrén till parkområdet. Kvarteret innebär att befintliga skolpa-
viljonger tas bort, vilket bedöms ske i samband med att planerade Örsko-
lan utanför programområdet tas i bruk.
Mellan rackethallen och ishallen möjliggörs ett kvarter med bostäder, kon-
tor och lokaler i bottenvåningar. Kvarteret byggs kring en gård och öppnas 
upp i väster, för att underlätta eventuell utbyggnad i maximiscenariot. 
Kvarteret uppförs i fyra till sex våningar och innebär att befintliga padelba-
nor tas bort eller flyttas inom programområdet.

Öster om ishallen placeras en förskola, som ramar in korsningen mellan 
Örsvängen och gatan vid ishallen. Förskolegården orienteras mot närlig-
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gande grönytor och idrottsytor. Förskolan blir två våningar hög, för att 
begränsa fotavtrycket och ge mer plats på gården. 

Söder om förskolan möjliggörs ett kvarter med bostäder och möjlighet till 
lokaler i bottenvåningar. Kvarteret utformas som ett lamellhus och uppförs 
i fyra till sex våningar. I norr anpassas kvarteret till en grönyta som behövs 
för skyfallshantering. Grönytan leder skyfallsvatten från lågpunkten i Ör-
svängen till en översvämningsbar grönyta öster om kvarteret. Bebyggelsen 
innebär att befintlig markparkering flyttas till ishallen.

Offentlig service
Det tillkommande antalet bostäder ger ett behov av fyra till sex avdelning-
ar i förskola och ytterligare platser i grundskola. Behovet bedöms täckas av 
den föreslagna förskolan i programområdet och den planerade Örskolan 
utanför området. Om förskolan utformas med sex avdelningar ger det en 
friyta om 23 kvadratmeter per barn på gården, vilket bedöms vara skäligt 
med tanke på närheten till park och grönytor. 

I övrigt finns möjlighet för student-, äldre- och stödbostäder i tillkomman-
de kvarter.  
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Parker och torg
Vid kvarteret i korsningen mellan Ursviksvägen och Örsvängen möjlig-
görs ett torg i anslutning till parkområdets entré. Torget skapas genom att 
höghuset i det nordvästra hörnet av kvarteret dras in från Ursviksvägen. I 
läget som uppstår finns möjlighet till bland annat uteserveringar i kontakt 
med parken. 

I parkområdet får Norra Råstabäcken en ny, mer meandrande dragning 
mot nordväst. Syftet är att ansluta bäcken till en planerad dagvattenkulvert 
under Ursviksvägen, men också att bidra till en mer rekreativ upplevelse 
i parkområdet. Bäcken anpassas även efter aktivitetsytor och gångvägar i 
parken.

Teknisk infrastruktur
Flytten av Norra Råstabäcken medför att en fjärrvärmeledning behöver 
justeras och att en regional elledning behöver passera genom bäcken. 
Elledningen behöver därför kläs in och förstärkas där den passerar genom 
bäckfåran. Övriga ledningar som behöver korsa bäcken kan behöva ta min-
dre gena vägar på grund av bäckens mer meandrande drag. 
I den sydvästra delen av programområdet behöver en ventilkammare och 
en dagvattenledning flyttas för att ge plats till nya bostäder. Kammaren 
flyttas till parkområdet och samordnas med bäckens nya dragning. Även 
ledningarna flyttas till allmän plats.

Mobilitet
I den större delen av programområdet flyttas befintlig gång- och cykelväg 
längs Örsvängen och Ursviksvägen närmare gatorna, för att ge ett mer 
stadsmässigt möte mellan hus och gator. Det gäller dock inte vid markpar-
keringen mellan rackethallen och ishallen, som behöver finnas kvar för att 
täcka behovet av p-platser för bil i detta scenario.

Nya gator möjliggörs i anslutning till kvarteret i korsningen mellan Ur-
sviksvägen och Örsvängen samt kvarteret mellan rackethallen och ishallen, 
för att tillgodose angöring. I övriga kvarter sker angöring via Örsvängen 
eller via gatan öster om ishallen. 

Parkering för cykel och rörelsehindrade anordnas på kvartersmark, inom 
exempelvis förgårdsmark, medan parkering för bil anordnas i ishallen. Då 
efterfrågan på p-platser bedöms vara högre än utbudet i detta scenario kan 
erbjudande om mobilitetsåtgärder vara ett sätt att minska efterfrågan. I 
annat fall kan en tillfällig, grön markparkering anordnas öster om racke-
thallen.

Maximiscenario
Maximiscenariot innebär, förutom det som ingår i tidigare scenarier, att 
ytterligare fem kvarter med bostäder, verksamheter och service tillkommer 
samt att befintlig rackethall flyttas till den nordöstra delen av programom-
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rådet. I anslutning till kvarteren möjliggörs fler gator och torg. Scenariot 
omfattar cirka 782 bostäder.

Bostäder, verksamheter och service
På platsen för rackethallen med utomhusbanor möjliggörs två nya kvarter 
med bostäder, lokaler och mobilitetshus. Det västra kvarteret, som får bo-
städer och lokaler, byggs runt en gård med släpp mellan husen. Det östra 
kvarteret får ett mobilitetshus med bostäder och lokaler åt söder och öster. 
Mobilitetshuset möjliggör parkering för bil och cykel samt mobilitetstjäns-
ter såsom bil- och cykelpool samt laddplatser för elbil. Kvarteren blir fyra 
till sex våningar höga, likt omkringliggande kvarter. 

Rackethallen flyttas till den nordöstra delen av programområdet, där den 
ramar in en ny gata i anslutning till Sjövägen. Här kan hallen byggas ut 
med plats för fler tennisbanor. På taket kan bostäder byggas i en skala och 
form som motsvarar höghuset i korsningen mellan Ursviksvägen och Ör-
svängen. Hallens tak kan även nyttjas för exempelvis tennisbanor, takter-
rasser och solceller.

Västerut, närmare Råsta gård, möjliggörs ett kvarter med bostäder som 
ramar in gata och park. Kvarteret uppförs i en skala mellan två och fyra 
våningar, av hänsyn till skalan på Råsta gård. Bebyggelsen innebär att 
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befintliga hästhagar tas bort men att hagarnas spår sparas för att bli en del 
i utformningen av gårdar och parkmiljö. 

Råsta gård omvandlas till förskola, smådjursgård eller café, beroende på 
vilket behov som finns i detta scenario. De olika verksamheterna kan på ett 
attraktivt sätt samspela med gårdsmiljön och parken utanför.  

I nordväst möjliggörs ett kvarter med bostäder och lokaler i bottenvåning-
ar. Kvarteret utformas med två friliggande punkthus placerade på gränsen 
mellan park och skog. Huset närmast Ursviksvägen får en högre skala som 
motsvarar övriga höghus i programområdet, medan huset närmast Råsta 
gård får en lägre skala. 

Offentlig service
Det tillkommande antalet bostäder ger ett ytterligare behov av platser i 
förskola och grundskola. Behovet av platser i förskola bedöms vara åtta 
till tio avdelningar, vilket kan täckas genom att Råsta gård omvandlas till 
förskola och/eller att platserna i förskolan vid ishallen utökas. Behovet av 
grundskoleplatser bedöms täckas av den planerade Örskolan i närheten av 
programområdet. 
I övrigt finns möjlighet för student-, äldre- och stödbostäder i tillkomman-
de kvarter.  

Entrén till parkområdet från Ursviksvägen. Vy från sydväst.
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Parker och torg
Vid ishallen utökas torget västerut genom att befintlig markparkering flyt-
tas till mobilitetshuset. Torget får då bättre kontakt med gatan och kan fyl-
la en större funktion för att minska översvämningsrisken från lågpunkten 
i Örsvängen. Torgytan höjdsätts för att dämpa skyfallsvatten och utformas 
med ytterligare översvämningsbara grönytor.

Teknisk infrastruktur
I den norra delen av programområdet behöver ledningar för el och vatten 
flyttas för att ge plats till bostäder och idrottsanläggningar. Det berör bland 
annat Vattenfalls, Ellevios och Norrvattens regionledningar, där vissa har 
koncessionsrätt. I övrigt bedöms en ny nätstation behövas, för att tillgodo-
se elbehovet för tillkommande bebyggelse. Nätstationen placeras företrä-
desvis i den nya rackethallen.

I den södra delen av programområdet behöver en befintlig nätstation 
flyttas, då den ligger i vägen för ett nytt kvarter. Nätstationen flyttas i första 
hand till mobilitetshuset.

Mobilitet
Vid samtliga kvarter möjliggörs gator för att tillgodose angöring. I den 
norra delen av programområdet möjliggörs en gata som föreslås ansluta till 
Sjövägen i Solna stad. Om en sådan anslutning inte skulle vara möjlig kan 
en anslutning till gatan mellan bussdepån och Råsta gård utredas vidare. 

Maximiscenariot sett från ovan.
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Parkering för cykel och rörelsehindrade anordnas på kvartersmark, inom 
exempelvis förgårdsmark. Parkering för bil tillgodoses i mobilitetshuset 
och i ishallen. Utbudet av p-platser bedöms i detta scenario överstiga ef-
terfrågan, vilket riskerar att leda till oönskat mycket biltrafik i området. För 
att undvika detta kan delar av parkeringsytan användas för andra ändamål, 
såsom kontor, kommersiella lokaler eller idrottsytor.

Konsekvenser
Konsekvenser för miljö
Naturmiljö och ekologiska spridningssamband 
Samtliga scenarier innebär risk för negativa konsekvenser då framför allt 
dammar men även bebyggelse kan komma att påverka skyddade och käns-
liga arters förutsättningar. Alla scenarier riskerar att påverka spridnings-
samband och naturvärden negativt, men omfattningen och karaktären av 
påverkan beror på utformning av dagvattendammar samt omfattning och 
placering av bebyggelse, varav det sistnämnda skiljer sig åt i scenarierna. 
Det finns också en potential att förbättra förutsättningar för vissa natur-
värden samt stärka spridningssamband genom att anpassa utformning av 
dagvattendammar och park till de ekologiska förutsättningarna, samt se 
över placering av bebyggelse. 

Ytvatten 
De dagvattendammar som föreslås innebär att vatten som rinner till Norra 
Råstabäcken kommer att genomgå rening. Utformning och kapacitet i 
dagvattendammarna är samma i alla scenarier och motsvarar storleksmäs-
sigt drygt 0,5 procent av tillrinningsområdets reducerade area. Enligt den 
utredning som gjorts har tidigare utvärdering av ett flertal dagvattendam-
mar visat på god reningseffekt i dammar med en sådan dimensionering. 
Det innebär att dagvattnet som avrinner från programområdet till Råsta-
sjön, och i förlängningen Brunnsviken, även kommer att vara renare med 
avseende på andra ämnen än de näringsämnen som beräknats. 

Den förändrade markanvändning som förslaget medför, i form av bland 
annat bebyggelse och hårdgjorda ytor, kan medföra ökade flöden och för-
oreningsbelastning jämfört med idag. Med föreslagna dagvattendammar 
förväntas dock föroreningsbelastningen till recipienterna nedströms totalt 
sett minska i samtliga scenarier. Med lokalt omhändertagande av dag-
vatten i linje med Sundbybergs stads riktlinjer kan den belastning som når 
dagvattendammarna från tillkommande bebyggelse även begränsas. 

Det förändrade spillvattensystem som föreslås medför att risken för 
bräddningar minskar. Bräddning kan fortsatt inträffa vid strömavbrott 
eller andra driftstörningar i systemet. En driftstörning i kombination med 
mycket höga flöden i spillvattensystemet skulle potentiellt kunna medföra 
att betydande mängder fosfor tillförs recipienterna. Men sannolikheten för 
det bedöms vara liten. 
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Samtliga scenarier bedöms sammantaget medföra positiva konsekvenser 
med avseende på ytvatten. 

Översvämningsrisk 
Förslaget påverkar översvämningsrisken genom att andelen hårdgjorda 
ytor ökar samt att objekt som behöver skyddas vid översvämning, i form av 
bebyggelse, tillkommer. De dagvattendammar som föreslås kommer kunna 
ta emot en del vatten, men i nuläget har vissa sektioner i anläggningen 
dimensionerats utifrån ett 20-årsflöde och kommer därmed vara flödesbe-
gränsande. 

Intill dagvattendammarna, utmed Norra Råstabäcken och vid dammarnas 
utlopp mot Råstasjön, föreslås översvämningsytor. Översvämningsytornas 
exakta läge och kapacitet har inte studerats i detta skede. I detta skede har 
heller ingen översvämningsanalys med framtida markanvändning och 
höjdsättning genomförts. 

Utan åtgärder och anpassningar indikerar genomförd översvämningsana-
lys risk för översvämning av bebyggelse i samtliga scenarier. Gemensamt 
för scenarierna är att en större lågpunkt med djup över en meter uppkom-
mer utmed Örsvängen, med risk för stora störningar gällande framkomlig-
het och skada på intilliggande bebyggelse.

Samtliga scenarier medför utan vidare analyser risk för negativa konse-
kvenser i form av framkomlighetsproblem och skada på bebyggelse. 

Kulturmiljö 
Samtliga scenarier innehåller dagvattendammar som innebär ett visst, om 
än mycket begränsat, intrång på betesmarker och därmed en negativ påver-
kan på läsbarheten av dessa. Storleken på den negativa påverkan beror till 
stor del på utformningen av dagvattendammarna samt förslagets hänsyns-
tagande till befintliga kulturmiljövärden. 

Med avseende på kulturmiljö bedöms minimiscenariot varken medföra 
positiva eller negativa konsekvenser, mediumscenariot medföra risk för 
negativa konsekvenser och maximiscenariot medföra risk för stora negati-
va konsekvenser. 

Rekreation 
Samtliga scenarier innebär ett tillskott av ytor för organiserad idrott samt 
att delar av den befintliga grönstrukturen utvecklas med mer ytor för spon-
tanidrott, park och lek jämfört med idag. Förslagets ambitioner gällande 
upprustning och tillskott av gång- och cykelvägar innebär att området 
bedöms kunna komma fler till gagn jämfört med nuläget. 

Med avseende på rekreation bedöms minimiscenariot medföra måttligt 
positiva konsekvenser, mediumscenariot små positiva konsekvenser och 
maximiscenariot måttliga negativa konsekvenser. 

KONSEKVENSER
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Klimatpåverkan 
Det är inte möjligt att bedöma huruvida förslaget förväntas bidra till eller 
motverka uppfyllandet av globala, regionala, nationella och lokala mål om 
kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. Till följd av detta görs i detta 
skede ingen konsekvensbedömning av scenarierna likt övriga betydande 
miljöaspekter. 

Konsekvenser för barn
Förslaget bedöms främst ha positiv påverkan på barn i och i närheten av 
programområdet. För stadens barn är det positivt att fler idrottsmöjligheter 
skapas, som kan nyttjas av barn- och ungdomslag samt finnas tillgängliga 
för stadens skolor. Närheten till planerade Örskolan gör att området i fram-
tiden kan utgöra komplement till skolområdet, vilket i så fall är en positiv 
konsekvens för skolans elever. Programförslaget kan även bidra till en ökad 
trygghet för barn, genom att ny bebyggelse gör området mer befolkat. 

En negativ konsekvens med förslaget är ökad mängd biltrafik. Idrottsan-
läggningarnas placering i staden kan leda till att skjutsandet med bil blir 
högt, om inte förutsättningarna för att resa hållbart och självständigt säker-
ställs tidigt. En ökad mängd trafik ställer även krav på hög trafiksäkerhet, 
för att barn och unga inte ska begränsas i sin vardag. 

Nya förskolor i programområdet bedöms få en friyta på gård som un-
derstiger Boverkets rekommenderade riktvärden. Närheten till park och 
idrottsytor kan dock till viss del kompensera för gårdar som inte når upp 
till dessa rekommendationer.

Programförslaget kan även leda till intressekonflikter som kan få negativa 
konsekvenser för barn. Det gäller exempelvis konflikter mellan hög ex-
ploatering och vistelsevärden på gårdar samt mellan vildvuxen natur och 
anlagda parkytor.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan 
En preliminär tidplan för planprogrammet har tagits fram enligt nedan:

Programsamråd    Kvartal 2-3 2022
Godkännande av planprogram  Kvartal 1 2023

Beslutsprocess
Efter att planprogrammet har godkänts i kommunstyrelsen kan arbe-
te med detaljplaner för spillvattenanläggning, dagvattendammar och 
idrottsanläggningar påbörjas. För övriga ändamål, som inte nämns i det 
ursprungliga planuppdraget, behöver kommunstyrelsen fatta beslut om 

KONSEKVENSER/GENOMFÖRANDE
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nya planuppdrag. Detaljplanearbete för spillvattenanläggning och dagvatt-
endammar bedöms vara prioriterat, eftersom ny bebyggelse är beroende av 
spillvattenförsörjning och dagvattenhantering. Därefter bedöms detaljpla-
nearbete för idrottsanläggningar vara prioriterat, då det finns ett allmänt 
behov av dessa i staden. I övrigt bör detaljplaner prioriteras utifrån vilka 
ändamål som bedöms vara viktigast utifrån ett allmänt intresse. Förslag till 
prioritering och ungefärlig uppdelning av detaljplaner redovisas i kartan 
nedan. Observera att detaljplanegränser kommer att utredas vidare i res-
pektive detaljplan.

För att detaljplaner för allmänna ändamål ska kunna genomföras krävs 
flera beslut i staden. Spillvattenanläggningen är beroende av att SAVAB:s 
styrelse fattar investeringsbeslut, som i sin tur förutsätter att dimensione-
ringsutredning och kalkyl har tagits fram. Dimensioneringsutredningen är 
även beroende av beslut om hur spillvattensystemet ska utformas utanför 
programområdet, i en större del av staden. 
Idrottsanläggningar, dagvattendammar och allmänna platser är beroende 
av att Stadsmiljö- och tekniska nämnden fattar beslut om att starta system-
handlingsprojektering. När systemhandlingsprojekteringen är klar krävs 
även att kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut för anläggning-
arna. Därtill krävs att detaljplaner vinner laga kraft, att fastighetsbildning 
genomförs samt att bygglov, marklov och rivningslov beviljas. 
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Ungefärlig uppdelning och prioritering av detaljplaner.
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Avtal
Innan planarbete påbörjas ska det för varje detaljplan tecknas ett plan-
kostnadsavtal mellan eventuell byggaktör och Sundbybergs stad. Avtalet 
reglerar bland annat ansvars- och kostnadsfördelning under planarbetet. 

Innan en detaljplan kan antas av kommunfullmäktige ska också ett explo-
ateringsavtal upprättas mellan Sundbybergs stad och byggaktören. Avtalet 
reglerar bland annat ansvars- och kostnadsfördelning för genomförandet 
av detaljplan samt eventuella marköverlåtelser och rättighetsupplåtelser.

För all exploatering ska gällande lagar, kommunens styrande dokument 
samt övriga myndigheters krav och regler uppfyllas. Inom de områden 
som staden äger finns dock möjlighet att ställa hårdare krav på till exempel 
upplåtelseform, energiförbrukning, byggnadsutformning eller mobilitets-
åtgärder. 

Huvudmannaskap
Inom programområdet är Sundbybergs stad huvudman för allmän plats-
mark. Med allmän plats avses gata, torg, park eller ett annat område som 
är avsett för ett gemensamt behov och som är tillgängligt för allmänheten. 
Under kommande detaljplanearbeten kommer förslag på allmänna platser 
och deras utformning att preciseras ytterligare.

SAVAB är huvudman för allmänna vatten-, dagvatten-, spillvatten- och 
sopsugsanläggningar. Omfattningen av tillkommande anläggningar ska 
utredas vidare inom respektive detaljplan. SAVAB ansvarar för utbyggnad 
samt drift och underhåll av sina anläggningar på allmän plats. 

Respektive byggaktör ansvarar för att iordningställa sina anläggningar 
inom kvartersmark. Det är byggaktören, eller den byggaktören sätter i sitt 
ställe, som svarar för drift och underhåll av sina respektive anläggningar. 

Ekonomiska frågor
Exploateringskostnader
Exploateringskostnader för allmän plats, inom och i anslutning till progra-
mområdet, som har ett samband med genomförandet av planprogrammet 
och som även är till nytta för byggaktörerna, ska bekostas av byggaktö-
rerna. Kostnaderna ska stå i proportion till exploateringarnas storlek och 
fördelas likvärdigt mellan byggaktörerna.

En tidig bedömning är att staden har möjlighet till en exploateringsvinst 
om 50 – 200 miljoner kronor, beroende på om mediumscenariot eller 
maximiscenariot väljs. Möjlig vinst kommer framför allt genom försäljning 
av mark för exploatering.
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Idrottsinvestering
Planprogrammet omfattar en stor idrottssatsning som kommer att vara 
hela staden till nytta. En tidig uppskattning är att investeringen blir 300 – 
500 miljoner kronor, beroende på ambitionsnivå för ishallen samt eventu-
ell inblandning av privata investerare. Investeringen kommer framför allt i 
minimiscenariot, innan eventuella exploateringsvinster kommer staden till 
handa. 

VA-investering
Inom programområdet möjliggörs en stor investering av dagvattendam-
mar samt vatten- och avloppsanläggningar, som är nödvändiga för fortsatt 
exploatering inom Hallonbergen, Ör, Brotorp samt området runt Enkö-
pingsvägen. Investeringarna bekostas av VA-kollektivet och finansieras via 
anslutningsavgifter för kommande exploateringar. Investeringen kommer 
framför allt i minimiscenariot.

En tidig uppskattning är att investeringen inom programområdet blir 
175–225 miljoner kronor, vilket baseras på att spillvattenanläggningen 
ska omhänderta allt spillvatten i nordvästra Sundbyberg. Anläggningen är 
även beroende av investeringar utanför programområdet för att bli kom-
plett och kunna tas i bruk. Slutligt val av lösning hänger ihop med övriga 
beslut och lösningar inom stadens arbete med en VA-plan.

Fastighetsrättsliga frågor
Samtliga scenarier innebär att mark behöver överföras mellan fastigheter 
och att fastigheter kan behöva nybildas. Ett par scenarier innebär även att 
servitut och nyttjanderättsavtal behöver omförhandlas. Nedan redogörs för 
vad respektive scenario innebär för fastigheter och avtal:

•     I minimiscenariot behöver staden förvärva mark från Vasakronan för 
      att bygga dagvattendammar och park. 
•     I mediumscenariot behöver Förvaltaren omförhandla ett servitut för 
      markparkering med Brf Blåelden 2, för att bygga bostäder.
•     I maximiscenariot behöver staden förvärva mark av Förvaltaren för 
      att bygga torg. I samband med detta behöver Förvaltaren omförhandla 
      ett servitut för markparkering med Brf Hästhoven 2.
•     Staden behöver även förvärva mark av Vasakronan för att bygga gata 
      och rackethall, om inte rackethallen byggs av Vasakronan själva eller av 
      en annan privat aktör. I samband med att rackethallen flyttas kan sta-   
      den även behöva omförhandla ett nyttjanderättsavtal med Sundbybergs 
      Tennisklubb.

Tekniska frågor
Samtliga scenarier innebär att befintliga ledningar och tekniska anlägg-
ningar behöver flyttas samt att nya behöver anläggas. Detta medför att den 
som exploaterar marken behöver komma överens med ledningsägare och 
bekosta de åtgärder som behövs. 
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I samtliga scenarier behöver ny bebyggelse anslutas till vatten, dagvatten, 
spillvatten, sopsug, el, fiber och fjärrvärme. Justering av befintliga vatten-, 
dagvatten- och spillvattenledningar är även beroende av att ny pumpsta-
tion för spillvatten och dagvattendammar är på plats. Alla underjordiska 
ledningar placeras i allmän plats och får den bredd som erfordras för att 
ledningsägare på ett smidigt sätt ska kunna utföra arbeten med ledningar-
na. Nya tekniska byggnader, såsom nätstationer, kan även behöva tillkom-
ma.

GENOMFÖRANDE
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