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Begreppsförklaring: 
Dagvatten: Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

Fiber: kablar för transport av data (internetförsörjning)  

Ledningsrätt: Är en nyttjanderätt som ger ägaren till en ledning rätten att dra ledningar och 

bygga anläggningar på andras marker.  

Linjekoncession: Anger ett område där ledningsägaren har rätt att förlägga en ledning.  

Lokalnät (fiber/el): Kablar går till kunder ifrån noderna/nätstationerna.  

Nod: Är en knutpunkt där fiber och utrustning har installerats för att kunna utföra service, 

installationer och omkopplingar, liksom tillsyn och kontroll. 

Regionnät (fiber/el): Kablar går mellan noder/fördelningsstationer. 

Pumpstation (PST): Se figur 1. 

 

Figur 1. Visar hur ett spillvattennät är uppbyggt. 

Skarvgrop: Är ett större område där det är möjligt för elleverantörer att drifta och underhålla 

sitt elnät. Dessa skarvgropar kan se olika ut i storlek beroende på vilken effekt det är i elnätet. 

Se figur 2.    

 

Figur 2. Visar utseende av en skarvgrop, som tillhör Svenska Kraftnät. 

 

Självfallsledningar: Se figur 1.    

Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och liknande. 

Trycksatta ledningar: Se figur 1.   
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Inledning  
Sundbyberg växer snabbt och i stadsdelarna Hallonbergen och Ör förväntas invånarantalet 

fördubblas i framtiden. Den snabba utvecklingen med fler invånare har lett till ett behov av att 

bygga ut kommunal service och teknisk försörjning i området. Mot bakgrund av detta fick 

Samhällsbyggnads- och Serviceförvaltningen den 12 april år 2021 i uppdrag att påbörja 

planarbete för idrottsanläggningar, dagvattendammar och spillvattenanläggning på Råsta 

Örvallen. Platsen motiverades av att den ligger i ett strategiskt område vad gäller idrott, 

dagvatten och spillvatten. I arbetet med planprogrammet har programområdet sedan utökats 

och möjligheten till fler funktioner utretts. Syftet är att förstärka de natur-, kultur- och 

rekreativa kvaliteter som finns på platsen samt att skapa ett mer hållbart och tryggt område som 

är levande under en större del av dygnet. 

Kommunen har delat in planarbetet i tre scenarion: Minimi, Medium och Maximi. Det kan ses 

som tre etapper – en successiv utbyggnad av området.  

Scenario ett - Minimi 

 

I scenario Minimi handlar det om att uppfylla planuppdraget.  

All ny exploatering är beroende av att ett nytt spill-och dagvattensystem byggs först. De nya 

VA-systemen fyller även ett behov för de omgivande områden då det saknas kapacitet i det 

befintliga nätet. 

• Idrottsanläggningarna (ishall och fotbollsplaner) byggs. 

• Bostäder (påbyggnad av befintliga hus), gata, torg och park byggs. 

• Pumpstation för spillvatten byggs samt tillhörande ledningar.  

• Möjliggöra att en ny bussgata byggs mellan Sjövägen och Örsvängen.   
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Scenario två – Medium  

 

 

I scenario Medium uppfylls planuppdraget samt så exploateras kommunens och Förvaltarens 

mark söder om Norra Råstabäcken med nya bostäder, verksamheter, service, gator och torg. 

Bostäderna placeras främst längs Örsvängen. Det planeras för tre kvarter inklusive en förskola. 

Detta scenario beräknas till ca 36 000 m² BTA, detta gäller enbart bostäder ej 

idrottsanläggningarna.  

Det planeras att Norra Råstabäcken flyttas och ansluts till den kulvert som planeras att byggas 

i Fröfjärden.  

Norrvattens ledningar och ventilkammare planeras att flyttas norr om Norra Råstabäcken samt 

en befintlig dagvatten ledning måste läggas om för att möjliggöra för nya bostäder.  
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Scenario tre - Maximi 

 

 

I scenario Maximi så kompletteras det med bostäder, verksamheter, service, gator och torg norr 

om Norra Råstabäcken. Detta scenario beräknas till ca 74 000 m² BTA, detta gäller enbart 

bostäder ej idrottsanläggningarna. Den befintliga rackethallen flyttas till ett nytt läge 

(Vasakronans mark) för att möjliggöra mobilitetshuset samt bostadskvarter på marken där 

befintlig rackethall låg. För att kunna bygga detta scenario så kommer det krävas stora 

ledningsomläggningar som påverkar Ellevio, Vattenfall och Norrvatten. 

En ny nätstation behöver placeras norr om Norra Råstabäcken.  
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Ledningsägare med befintliga ledningar inom området: 
• Colt – Levererar fiberanslutning till företagskunder. Det befintliga nätet påverkas av 

det nya planprogrammet (i scenariona Medium och Maximi) och kommer behöva lägga 

om sitt nät. 

• Ellevio – de distribuerar ingen el till några fastigheter, de passerar enbart projektet med 

sitt stamnät. Det befintliga nätet påverkas av det nya planprogrammet (i scenariot 

Maximi) och kommer behöva lägga om sitt nät. 

• Skanova – de distribuerar fiber i området. Det befintliga nätet påverkas av det nya 

planprogrammet (i scenariot Medium) och kommer behöva lägga om sitt nät.  

• Stokab – de distribuerar fiber i området. Det befintliga nätet påverkas av det nya 

planprogrammet (i scenariona Medium och Maximi) och kommer behöva lägga om sitt 

nät. 

• Sundbyberg Vatten och Avfall Sopsug – Det befintliga nätet påverkas inte av det nya 

planprogrammet.  

• Sundbybergs Stadsnät – de distribuerar fiber i området. Det befintliga nätet påverkas 

av det nya planprogrammet (i scenariona Minimi och Medium) och kommer behöva 

lägga om sitt nät. 

• Telenor – de distribuerar ingen fiber i området, de passerar enbart projektet med sitt 

nät. Det befintliga nätet påverkas av det nya planprogrammet (i scenariona Medium och 

Maximi) och kommer behöva lägga om sitt nät. 

• Sundbyberg Vatten och Avfall – de distribuerar VA (Vatten, spill- och dagvatten) i 

kommunen och ansluter alla fastigheter till sitt nät. Det befintliga nätet påverkas av det 

nya planprogrammet och kommer behöva lägga om sitt nät (i scenariona Minimi, 

Medium och Maximi). 

• Norrenergi – de distribuerar fjärrvärme i området. Det befintliga nätet påverkas när 

Norra Råstabäcken ska flyttas (i scenariot Medium).  

• Norrvatten – har enbart huvudvattenledningar i området och distribuerar vatten till 

SAVABs vattentät. De ansluter inga fastigheter. Det befintliga nätet påverkas av det 

nya planprogrammet (i scenariot Medium) och kommer behöva lägga om sitt nät. 

• Vattenfall – de distribuerar det lokala elnätet i området. De har även ett regionnät som 

passerar igenom området. Det befintliga nätet påverkas av det nya planprogrammet och 

kommer behöva lägga om sitt nät (i scenariona Medium och Maximi). 

De nya exploateringarna behöver anslutas till den tekniska infrastrukturen. 

Ledningsägare som har utretts mer ingående i planprogrammet: 
• Ellevio  

• Norrvatten  

• SAVAB (fokus har legat på spillvattenutredningen, vatten har ej utretts i 

planprogrammet) 1 

• Vattenfall  

  

 
1 PM: ”Spillvattenutredning Örvallen”, framtagen av VA-resurs, 2022-03-18 
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Påverkan på närliggande projekt  
Planprogram Råsta Örvallen påverkar andra närliggande projekt beroende på vilket scenario 

som är tänkt att utföras.   

Scenario ett - Minimi  

Projekt i norra Sundbyberg är beroende av utbyggnaden av den tekniska infrastrukturen, det 

gäller främst VA-systemet.  

Scenario två - Medium  

I detta scenario är det tänkt att Norrvattens ventilkammare ska flyttas. När ventilkammaren ska 

flyttas måste anslutande ledningar läggas om. Dessa ledningar påverkar projekten Fröfjärden 

och Ursviksvägen. Detta måste samordnas med dessa projekt och planeras tillsammans med 

deras planerade ledningsförläggningar så att det inte uppstår konflikter med andra ledningar. 

Vid en flytt av Norra Råstabäcken så kommer även Norrenergis befintliga ledningar att 

påverkas och kan behövas läggas om. Detta påverkar projektet Ursviksvägen och eventuellt 

Fröfjärden. Projektet Hallonbergen centrum kan inte byggas innan det nya spillvattensystemet 

är byggt, det befintliga nätet går fullt idag.  

Scenario tre - Maximi  

I detta scenario är det tänkt att Ellevios (220 kV) och Vattenfalls (70 kV) el-nät ska läggas om. 

Dessa ledningar påverkar projekten Fröfjärden, Freden Mindre och Ursviksvägen. Om 

kablarna flyttas utanför deras befintliga linjekoncessioner behövs en ny koncessionsansökan 

upprättas och skickas till Energimarknadsinspektionen för besluttagande. Det är en 

tidskrävande process att ansöka om koncession, vilket sannolikt tar fyra till fem år från ansökan 

till flyttad kabel. Då el-näten går igenom flera projekt krävs en stor samordning dem emellan.  
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Sundbyberg Vatten och Avfall (SAVAB) - VA 

Samordnat med Bojan Filipovic (VA-resurs) 

VA-resurs har tagit fram PM ”Spillvattenutredning Örvallen”2. Där har de utrett att placera en 

pumpstation i den södra delen av området och sedan placera en spillvattenledning längs Norra 

Råstabäcken se figur 3. Vid Ursviksvägen och närliggande projektområde Fröfjärden har tre 

alternativ för spillvattenledningens dragning tagits fram. De tre olika alternativen kommer att 

gås igenom längre fram i detta PM.   

De tre olika alternativen igenom Fröfjärden som VA-resurs har utrett utgår från att kunna 

ansluta till den höjd som är projekterad i brunn S10 se figur 3, brunn S10 har en låst höjd.   

I utredningen antas att Norrvattens ventilkammare kommer att flyttas för att möjliggöra enklare 

ledningskorsningar.   

Placeringen av dagvattenkulverten som är projekterad i projekt Fröfjärden föreslås ändras och 

inte förläggas parallellt med Ursviksvägen. Det har utretts att den ska ansluta till det nya läget 

för Norra Råstabäcken som har anpassats till Fröfjärdens projektering. Anledningen till att 

kulverten har fått ett nytt föreslaget läge är för att minska strömningsförlusterna genom att ha 

en rakare kulvert, att minska kostnaderna när kulverten blir kortare samt för att underlätta 

ledningskorsningarna i Ursviksvägen.   

 

Figur 3. Visar pumpstation och spillvattenledning genom Örvallen.3 

 

2 PM: ”Spillvattenutredning Örvallen”, framtagen av VA-resurs, 2022-03-18 
3 PM: ”Spillvattenutredning Örvallen”, framtagen av VA-resurs, 2022-03-18 
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Alternativ ett 

Den planerade bebyggelsen i Madendalen behöver ett spillvattennät. I alternativ ett föreslås en 

självfallsledning ifrån Rissnes pumpstation genom Madendalen och sedan genom Fröfjärden, 

se figur 4.  

Problemet med detta alternativ är att ledningen hamnar då på cirka fem meters djup. Det är inte 

en teknisk bra lösning.  

 

Figur 4. Visar alternativ ett.4 

Alternativ två  

I alternativ två byggs en självfallsledning ifrån Rissnes pumpstation genom Madendalen och 

precis innan Fröfjärden så byggs en pumpstation som pumpar spillvattnet till en höjdpunkt. 

Sedan släpps spillvattnet med självfall i Ursviksvägen, se figur 5.  

Detta alternativ möjliggör att spillvattenledningen inte hamnar så djupt som vid alternativ ett 

vilket gör att SAVAB har möjlighet att drifta ledningen.  

Alternativ två har liten påverkan på den antagna detaljplanen för Fröfjärden.  

 

Figur 5. Visar alternativ två.5 

 
4 PM: ”Spillvattenutredning Örvallen”, framtagen av VA-resurs, 2022-03-18 
5 PM: ”Spillvattenutredning Örvallen”, framtagen av VA-resurs, 2022-03-18 
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Alternativ tre  

I alternativ tre så förordar VA-resurs en öppen dagvattenlösning genom Fröfjärden. Idag är 

Norra Råstabäcken kulverterad igenom området. Spillvattenledningen föreslås förläggas med 

självfall invid den öppna dagvattenlösningen, se figur 6. Alternativ tre är en mer driftbar 

lösning för SAVAB då spillvattenledningen förläggs på ca 2,5 meters djup.  

Detta förslag har påverkan på den antagna detaljplanen för Fröfjärden, eftersom det krävs ett 

bredare ledningsstråk än det som är reserverat. Genomförbarheten mot andra korsande 

ledningar har ej studerats. 

 

Figur 6. Visar alternativ tre.6 

 

Dagvattenledning ifrån Hallonbergen centrum 

Idag har Norrvatten en huvudvattenledning som går längs Ursviksvägen, denna ledning 

kommer att delvis att läggas om när ventilkammaren flyttas inom Örvallen. Det planeras även 

för en större dagvattenledning ifrån Hallonbergen centrum som ska ha sitt utlopp i Norra 

Råstabäcken. Se figur 7.  

Då ovannämnd spillvattenledningen som visas i figur tre, korsar de båda ledningarna, har VA-

resurs i sin utredning försökt optimera placeringen av samtliga VA-ledningar i förhållande till 

varandra. Förslaget är att dagvattenledningen läggs öster om Norrvattenledningen för att ha 

möjlighet att ansluta till Norra Råstabäcken på rätt nivå. Båda dessa ledningar föreslås 

förläggas i planerad cykelbana men avstånd i sidled till varandra samt höjdsättning måste 

utredas mer noggrant i nästa skede för att se om båda ledningarna får plats i cykelbanan.   

 
6 PM: ”Spillvattenutredning Örvallen”, framtagen av VA-resurs, 2022-03-18 
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Figur 7. Visar förslag på placering av dagvatten- och Norrvattenledning vid Ursviksvägen. 

SAVABs befintliga ledningsnät 

I de tre scenariona i planprogrammet för Råsta Örvallen så påverkas SAVABs befintliga nät 

av alla scenariona. Befintligt nät kan läggas om först efter att spillvattensystemlösningen är på 

plats. Omläggning av det lokala VA-nätet bör ske i de planerade lokalgatorna.  

I nästa skede bör det studeras hur omläggning av SAVABs nät ska hanteras.  

  

.  
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Norrvatten 

Samordnat med Olli Sammalisto  

 

Planerade omläggningar  

Norrvattens befintliga ledningar och förslag till omläggning framgår av figur 8 samt bilaga 1. 

I scenariot Minimi påverkas inte Norrvattens ledningsnät. I scenariot Medium är tanken att 

Norrvattens ventilkammare med tillhörande ledningar ska flyttas norr om Norra Råstabäcken 

för att möjliggöra för nya bostäder vid Örsvängen.   

Att flytta ventilkammaren är ett komplext arbete och samordning krävs med Ellevio som är 

restriktiva vad man får göra kring deras el-nät. Om det inte går att hitta en lösning så går det 

att ha ventilkammaren kvar i befintligt läge och anpassa den nya bebyggelsen i scenariot 

Medium till den. Detta innebär dock en lägre exploatering med färre bostäder. Flytten blir då 

aktuell i scenariot Maximi när Ellevios el-nät läggs om.   

Den planerade spillvattenledningen som kommer från Madendalen och Fröfjärden kommer 

behöva korsa Norra Råstabäcken och Norrvattens ledningar. I ovan nämnd 

spillvattenutredning7 så har VA-resurs undersökt var ventilkammaren kan placeras för att 

underlätta för ledningskorningar och för att undvika att trycka ned spillvattensystemet för 

mycket. I utredningen så har höjder på Norrvattens ledningar antagits då dessa inte har funnits. 

Höjder på Norrvattens ledning måste säkerställas i nästa skede.  

Norrvatten uppger att en flytt av ventilkammaren är möjlig, men att samtliga anslutande 

ledningar behöver då läggas om i ett svep, Norrvatten är negativ till en etappindelning. De två 

parallellt förlagda ledningarna genom Örvallen är av varierande skick. Den söderliggande 

ledningen är från år 1941, där även Norrvatten ser ett behov av omläggning. Den nordligaste 

ledningen är i gott skick och behöver ej läggas om ur Norrvattens perspektiv. Arbeten med 

dessa ledningar behöver genomföras innan eller i samband med flytten av ventilkammaren. Det 

finns ett förslag efter dialog med Norrvatten att dessa två ledningar ersätts av en större ledning, 

Ø1000/1200 millimeter. I arbetet med planprogrammet för Råsta Örvallen har det bara 

undersökts omläggning av ledningarna som går över Örvallen och inte de befintliga 

ledningarna som går i Östra Madenvägen och Ursviksvägen. Omläggning av dessa ledningar 

måste studeras vidare i detaljplanearbetet.  

Något som även måste studeras vidare är hur man ska förebygga läckström ifrån Vattenfalls 

och Ellevios el-nät. Läckström orsakar korrosion på stålledningar vilket inte är önskvärt. Detta 

styr avståndet var Norrvattens ledning kan placeras till förhållande till Ellevios och Vattenfalls 

el-nät.  

Där rackethallen planeras i scenariot Maximi har SAVAB en anslutning till Norrvattens 

befintliga ledning, hur anslutningen ska hanteras får studeras i nästa skede.  

För alla Norrvattens ledningar finns en ledningsrätt. Om ledningen flyttas så upprättas en ny 

ledningsrätt. Grundregeln för en ledningsrätt är att den är åtta meter bred, tre meter på en sida 

 
7 PM: ”Spillvattenutredning Örvallen”, framtagen av VA-resurs, 2022-03-18 
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av ledningens centrum och fem meter på den andra sidan. Norrvatten ska ha konstant åtkomst 

till sina ledningar och inga längsgående ledningar får befinna sig inom schaktområdet.  

Ledningsrätten ska hållas tom, inga träd eller andra planteringar som försvårar arbeten i 

driftskedet får förekomma. Norrvatten godkänner dock öppna dagvattenlösningar.  

Kommunen planerar att bygga en rekreationsslinga runt Örvallen. Vid denna slinga planeras 

det att placeras ut olika typer av motionsområden, exempel tennisplan och boulebanan. Om 

avtal mellan kommunen och Norrvatten upprättas som säger att kommunen återställer 

utrustningen när Norrvatten måste schakta fram sin ledning för drift och underhåll, då är det 

okej att placera utrustning inom ledningsrätten.    

 

  

 

Figur 8. Visar omläggning av Norrvattens ledning. (I figuren visas enbart ledningsrätter.) 
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Norrenergi 
Samordnat med Niklas Johansson, Eugenia Katzenstein och Fredrik Berntzon  

 

I de tre scenariona i planprogrammet för Råsta Örvallen så påverkas Norrenergis befintliga nät 

av scenariot Medium när Norra Råstabäcken ska flyttas. Se figur 9.  

Befintliga fjärrvärmeledningar, dimension DN500/DY700 millimeter, korsar idag över Norra 

Råstabäckens kulvertmynning. Norrenergi har strategiska viktiga ventiler i gräsytan som är 

belägna vid gång och cykelbanan längs Ursviksvägen innan ledningarna går ut över Örvallen. 

Vid en flytt av ledningarna önskar Norrenergi att korsa över och inte under den nya kulverten. 

Eventuellt så kan ledningarna läggas om så att de går en annan väg, exempelvis i den nya 

lokalgatan vid den befintliga rackethallen och korsa bäcken hängande under en bro. Detta 

måste studeras mer noggrant i nästa skede.  

Att försörja de nya bostäderna som planeras att byggas i scenariot Maximi är förslaget att en 

ny fördelningsledning byggs i den nya lokalgatan.  

Att värma upp fotbollsplaner med fjärrvärme är möjligt, det hänger ihop med kapaciteten i 

ledningsnätet. Det problematiska är att det inte finns något befintligt nät i området utan nätet 

måste byggas ut för att möjliggöra detta. Det här måste studeras vidare i nästa skede. 

 

  

 

Figur 9. Visar befintligt fjärrvärmenät i området.  
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Vattenfall  
Samordnat med Kosar Qorbani och Gustav Andersson  

 

Nätstationer  

Scenario ett - Minimi 

Det finns två befintliga nätstationer i planprogramområdet Råsta Örvallen. En står på den 

kommunala parkeringen. Parkeringen kommer att göras om till en torgyta i scenariot Minimi 

och detta innebär att nätstationen kommer behöva flyttas. Den andra nätstationen står vid 

rackethallen och kommer inte att beröras av detta scenario. Se figur 10. 

Kommunen önskar att nätstationen, som behöver flyttas scenariot Minimi, ska vara inhyst i den 

nya ishallen. Vattenfall, å andra sidan vill ha fristående nätstationer för att undvika alla de krav 

som finns när det kommer till inhysta stationer. Om det är möjligt att komma överens mellan 

kommunen och Vattenfall gällande krav och tillgänglighet så kan det vara möjligt att ha 

stationen inhyst i ishallen. Kommunen planerar att det är de själva som ska bygga ishallen, då 

blir det enklare att anpassa så att alla krav kan uppnås. Om det beslutas att nätstationen kan 

byggas i ishallen så kommer detta utföras redan i scenariot Minimi.   

 

 

Figur 10. Visar befintliga nätstationer i planprogrammet scenariot Minimi, symbol för befintlig nätstation: . 
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Scenario två - Medium  

Det finns två befintliga nätstationer i planprogramområdet Råsta Örvallen. Inga av 

nätstationerna berörs av scenariot Medium. Se figur 11.  

För scenariot Medium så räcker det med dessa två nätstationer för att täcka det ökade elbehovet 

(beräkningen utgår ifrån 36 000 m² BTA). Detta bör dock ses över i detaljplanearbetet.  

 

Figur 11. Visar befintliga nätstationer i planprogrammet scenariot Medium, symbol för befintlig nätstation: . 

 

Scenario tre – Maximi   

Söder om Norra Råstabäcken  

Det finns två befintliga nätstationer i planprogramområdet Råsta Örvallen. I scenariot Maximi 

så påverkas nätstationen vid den befintliga rackethallen av den nya bebyggelsen. Se figur 12. 

Kommunen önskar att denna nätstation byggs in i mobilitetshuset. Ifrån Vattenfalls sida så är 

det önskvärt att den står fristående i grönytan intill mobilitetshuset. Om stationen står fristående 

så kommer det att ställas högre krav på dess utseende, att den borde kläs in. Om den placeras i 

grönytan så får placeringen kontrolleras för att undvika att placeras i de områden som riskerar 

att översvämmas vid skyfall.  
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Denna nätstation matar de befintliga bostäderna som ligger väster om den. Det är önskvärt att 

stationen placeras i området där den redan står idag för att undvika stora omläggningar på 

serviser till bostäderna.  

 

Norr om Norra Råstabäcken  

Med stor sannolikhet behövs det en ny nätstation i området norr om Norra Råstabäcken, dels 

för kapaciteten inte räcker till dels för att avstånden för kabeldragning blir för långa ifrån de 

befintliga nätstationerna. Det är önskvärt att placera nätstationen så centralt som möjligt.   

 

Figur 12. Visar befintliga nätstationer i planprogrammet scenariot Maximi, symbol för befintlig nätstation: . 

 

Laddningsstolpar  

När Vattenfall har uttalat att nätstationerna räcker för de olika scenariona har de inte räknat 

med laddningsstolpar. Om det blir aktuellt med laddningsstolpar måste nya beräkningar göras 

för att se om nätstationerna räcker till.  

Så som framtiden ser ut idag så kommer efterfrågan av laddningsstolpar öka. Det är främst i 

garaget under ishallen samt i mobilitetshuset där laddningsstolpar kan behövas. Kommunen 

har inget nyckeltal kring hur många laddningsstolpar som kommer att byggas. Detta kommer 
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att tydliggöras i detaljplaneskedet. Då behöver Vattenfall förses med uppdaterat underlag, så 

att nya beräkningar kan utföras och behovet av nätstationer fastställas. 

 

Planerade omläggningar  

I scenariona Minimi och Medium påverkas inte något av Vattenfalls lokalnät eller regionnät. 

Förutom gällande den befintliga nätstationen som kommunen eventuellt önskar att bygga in i 

ishallen. Vattenfalls befintliga el-nät och förslag till omläggning framgår av bilaga 3 och 4. 

Norr om Norra Råstabäcken  

I scenariot Maximi så har en ny rackethall placerats på Vattenfalls lokalnät, högspänning 22 

kV. Denna sträcka har en ledningsrätt idag. De planerade dagvattendammarna som är tänkt att 

byggas i scenariot Minimi har anpassats så att lokalnätet inte behöver läggas om. En kortare 

sträcka av detta nät kommer att behöva läggas om på grund av den nya rackethallen som byggs 

i scenariot Maximi, se figur 13. Ledningsrätten kommer då att uppdateras efter den nya 

dragningen. Vattenfall ser inga problem med att lägga om lokalnätet på en kortare sträcka.  

   

Figur 13. Visar förslag till Vattenfalls 22 kV-omläggning vid rackethallen. 

I scenariot Maximi planeras bostäder på två platser. Båda dessa områden hamnar i konflikt med 

Vattenfalls lokal- (22 kV) och regionnät (70 kV). Regionnätet består av två kabelförband med 

tre rör i varje förband som är förlagda år 2020/2011. I figur 15 visas ett förslag på omläggning 

av lokalnätet där omläggning planeras till ny lokalgata. Regionnätet planeras att samförläggas 

med Ellevio (220 kV) i ett gemensamt el-stråk som gå söder om den nya planerade 

bebyggelsen. Se figur 16. Samförläggning med Ellevio och exakt sträckning måste studeras 

mer noggrant i nästa skede.  

Vattenfall ser inga problem med att lägga om lokalnätet på det sätt som visas i figur 13 och 14. 

Regionnätet ser inte heller några problem med att lägga om sitt nät så som visas i figur 15. 

Dock bör kommunen ha med sig om dessa förband läggs om kommer Vattenfall uppgradera 

sitt nät för att möjliggöra en spänningshöjning av nätet i framtiden. Schaktbottenbredden 

kommer då att bli på cirka fyra meter.  
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Ett förslag är även att förlägga regionnätet bredvid Enköpingsvägen för att få bort högre 

spänningslagen ur de bebyggda områdena.  

Det befintliga ställverket som angränsar till Råsta Örvallen kommer troligtvis behöva förnyas 

om cirka tio år.   

 

  

Figur 14. Visar Vattenfalls 22 kV-omläggningsförslag vid nya bostäder. 

 

 

  

Figur 15. Visar Vattenfalls 70 kV-omläggningsfärslag.  

 

Vid de nya bostäderna som planeras vid Ursviksvägen som ses i figur 16 har kommunen inte 

studerat hur lokalnätet kan lägga om. I projektet Fröfjärden planerades det att regionnätet ska 

läggas om i Ursviksvägen. Samordning med projektet Fröfjärden behövs.  
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Figur 16. Visar hur Vattenfalls befintliga nät (både 22 kV och 70 kV) hamnar i konflikt med planerade bostäder vid Ursviksvägen. 

 

Söder om Norra Råstabäcken  

I scenariot Maximi vid den nya planerade bebyggelsen vid Örsvängen kommer en befintlig 

nätstation att flyttas och då behöver även en längre sträcka kablar läggas om, se figur 17. Planen 

är att kablarna läggs om i den nya lokalgatan, utrymmet bör inte vara något problem då gatan 

planeras att vara 16 meter bred. Att hitta en mer exakt placering av el-nätet får studeras mer i 

exakt i nästa skede.  

 

 

Figur 17. Visar hur Vattenfalls befintliga nät hamnar i konflikt med planerad bebyggelse vid Örsvängen. 
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Ellevio  

Samordnat med Newsha Panjaki 

Översikt - Befintligt nät 

Ellevio har ett befintligt högspänningsstråk med en spänning på 220 kV som sträcker sig längs 

Östra Madenvägen, se figur 18. Inom Örvallen finns idag en befintlig skarvgrop. Kabelstråket 

har cirka 0,9 meter täckning. Stråket består av två kabelförband med tre kablar i varje förband.  

El-stråket är sammankopplat med Svenska Kraftnäts och Vattenfalls nät.  

Planerade driftavbrott måste koordineras mellan de tre aktörerna (Svenska Kraftnät, Vattenfall 

och Ellevio) och sätts med 12-24 månaders framförhållning. Avbrottstiden är begränsad och 

förläggs till sommarhalvåret (maj-oktober).  

 

 

 

Figur 18. Visar Ellevios el-stråk i Hallonbergen och Ör. 

 

Planerade omläggningar  

I scenariona Minimi och Medium påverkas inte Ellevios nät och det behövs inte läggas om. I 

scenariot Maximi, planeras det bostäder och en ny rackethall, norr om Norra Råstabäcken 

Rackethallen och bostäderna som är planerade vid spåret hamnar i konflikt med Ellevio 

befintliga nät.  

I figur 19 samt bilaga 2 visas ett förslag på omläggning av Ellevios el-stråk, det planeras att 

samförläggas med Vattenfall regionnät (70 kV). Det blir då ett gemensamt el-stråk som går 

söder om den nya planerade bebyggelsen. Samförläggning med Vattenfall och exakt sträckning 

måste studeras mer noggrant i nästa skede. 



 

23 
 

 

  

Figur 19. Visar omläggning av Ellevios el-stråk. 

 

Att lägga om Ellevios el-stråk en kortare sträcka inom planprogrammet Råsta Örvallen är inte 

ekonomiskt försvarbart utan det behöver tas ett större helhetsgrepp angående hur kommunen 

vill hantera Ellevios el-stråk genom kommunen. Det är bra att titta på ett helt nytt läge som inte 

går igenom tättbebyggt område och planera in var skarvgroparna ska placeras.  

Ellevio påverkar även projekteten Fröfjärden och Freden Mindre, där de blockerar för många 

andra ledningsägare då utrymmet inte räcker till.  
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Sundbyberg Vatten och Avfall (SAVAB) - Sopsug  
 

I de tre scenariona i planprogrammet för Råsta Örvallen så påverkas inte det befintliga 

sopsugsnätet, se figur 20.  

Det som måste utredas i nästa skede är hur bostäderna och andra verksamheter ska anslutas till 

sopsugsnätet.  

 

 

 

Figur 20. Visar befintligt sopsugsnät i området.  

  



 

25 
 

Sundbybergs Stadsnät 
Samordnat med Gunnar Eriksson  

 

I de tre scenariona i planprogrammet för Råsta Örvallen så påverkas Stadsnäts befintliga nät 

av scenariona Minimi och Medium där nya bostäder och idrottsanläggningarna har planerats, 

se figur 21.  

I nästa skede bör det studeras hur omläggning av Stadsnäts befintliga nät ska hanteras. 

Stadsnätet syftar till att förse alla fastigheter, bostäder och företag inom Sundbyberg, inklusive 

kommunens arbetsplatser och verksamheter. Servisanslutningar behöver även studeras i nästa 

skede.   

Stadsnätet behöver ett nytt fristående nod/teknikhus för att knyta ihop Brotorp-

Hallonbergen/Ör. Dess placering bör vara central med kopplingar åt flera håll, mot 

Råsta/Brotorp, Ursviksvägen och Örsvängen. Placeringen är inte utredd i planprogrammet utan 

måste studeras i detaljplanearbetet. Ett förslag är att den kan vara inhyst i ishallen som byggs i 

scenariot Minimi.  

Ett fristående nod/teknikhus mäter ca 6x3 meter och behöver kunna nås med fordon för att 

sköta driften. Den kan även vara inhyst, utrymme som krävs då är 10-15 m².   

 

 

  

Figur 21. Visar Stadsnäts befintliga nät i området.   



 

26 
 

Stokab  

 

I de tre scenariona i planprogrammet för Råsta Örvallen så påverkas Stokabs befintliga nät av 

scenariona Medium och Maximi där nya bostäder och ishallen har planerats längs Örsvängen. 

Norr om Norra Råstabäcken kan det befintliga nätet påverkas när Norra Råstabäcken ska 

flyttas. Se figur 22.  

I nästa skede bör det studeras hur omläggning av Stokabs nät ska hanteras.  

 

 

 

Figur 22. Visar Stokabs befintliga nät i området. 
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Colt  
 

I de tre scenariona i planprogrammet för Råsta Örvallen så påverkas Colts befintliga nät av 

scenariona Medium och Maximi där nya bostäder och ishallen har planerats längs Örsvängen. 

Norr om Norra Råstabäcken kan det befintliga nätet påverkas när Norra Råstabäcken ska 

flyttas. Se figur 23.  

I nästa skede bör det studeras hur omläggning av Colts nät ska hanteras.  

 

  

 

Figur 23. Visar Colts befintliga nät i området. 
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Telenor  

 

I de tre scenariona i planprogrammet för Råsta Örvallen så påverkas Telenors befintliga nät av 

scenariona Medium och Maximi där nya bostäder och ishallen har planerats längs Örsvängen, 

se figur 24.  

I nästa skede bör det studeras hur omläggning av Telenors nät ska hanteras.  

 

 

 

Figur 24. Visar Telenors befintliga nät i området. 
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Skanova  

 

I de tre scenariona i planprogrammet för Råsta Örvallen så påverkas Skanovas befintliga nät 

av scenariot Medium där nya bostäder har planerats längs Örsvängen, se figur 25.  

I nästa skede bör det studeras hur omläggning av Skanovas nät ska hanteras.  

 

 

 

Figur 25. Visar Skanovas befintliga nät i området. 
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