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PLANBESKRIVNING 
ANTAGANDEHANDLING 

Detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, 
del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, 
Sundbybergs stad 

Planprocessen 
Detta är en antagandehandling. Det aktuella planområdet ingick tidigare i som en 
del av detaljplanen för del av Sundbyberg 2:26 m.fl. fastigheter vid Kavallerivägen 
och Rissneleden i Rissne, C 425 som vann laga kraft 7 juli 2016. Aktuellt 
planområde utelämnades av länsstyrelsen (beslut 2016-06-15 beteckning 40411-
4607-2016) då den ej bedömdes vara förenlig med riksintresse för 
kommunikationer. 

För att tillmötesgå riksintresse för kommunikationer har stadsledningskontoret 
anpassat förslaget och det är nu förenligt med riksintresset enligt Luftfartsverkets 
önskemål. 

Under utställningsskedet har samråd med myndigheter, sakägare och andra som är 
berörda skett. Synpunkterna och kommunens bemötande av dessa finns redovisade 
i granskningsutlåtandet. Denna detaljplan är upprättad i enlighet med PBL 1987:10. 
Detaljplanens förslag till antagandehandling har varit vilande sedan oktober 2017. 

Handlingar 
Detaljplanen består av denna planbeskrivning samt en plankarta med bestämmelser. 
Till underlag för denna plan finns:  

 Dagvattenutredning ÅF Infrastructure AB 11 juli 2014, uppdaterad 17
augusti 2017 och 9 juli 2019

 Trafikbullerutredning, Akustikbyrån, 24 mars 2017
 Översiktlig naturvärdesinventering, Calluna, 19 oktober 2016
 Avfallsutredning Tyréns 16 april 2014

Planens syfte och huvuddrag 
Planeringen för sydvästra Rissne har pågått i flera år. Området är utpekat som 
förändringsområde i den fördjupade översiktsplanen för Rissne, Hallonbergen och 
Ör från 2005.  
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Planområdet har tidigare behandlats i detaljplan för sydvästra delen av Rissne (DNR 
95/2006-214). Samråd hölls våren 2008. Den planen delades upp och den östra 
delen av planen senarelades. Detaljplanearbetet återupptogs i denna del i och med 
detta planarbete. 
Planen syftar till att kunna bebygga området med drygt 160 i flerbostadshus. I direkt 
anslutning finns större parkområde. Planen syftar även till att omgestalta 
Kavallerivägen till en mer stadsmässig karaktär.  

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

Planområdet 
Läge och areal 
Området ligger i den sydvästra delen av Rissne. Planområdet omfattar området 
nordväst om korsningen mellan Kavallerivägen och Rissneleden. Planområdet 
omfattar drygt 5400 kvm.  

 
Aktuellt planområde markerat i rött. (Ingick tidigare i Detaljplan C425) 

Markägoförhållanden 
Marken utgörs av del av fastigheten Sundbyberg 2:26 som ägs av Sundbybergs stad 
samt Sundbyberg 2:57 som nyligen förvärvats av Sundbybergs stad från Förvaltaren 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 2013 
Området är utpekat som ett förändringsområde (F6) i Sundbybergs översiktsplan. 
En fördjupad översiktsplan har ersatt översiktsplanen inom området.  

Fördjupad översiktsplan för Rissne, Hallonbergen och Ör, 2005 
Området är angivet som förändringsområde R1 i den fördjupade översiktsplanen. 
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Utsnitt ur den fördjupade översiktsplanen för Rissne, Hallonbergen och Ör 

Vägledning i den fördjupade översiktsplanen 
För område R1 står angivet att en hög exploatering kan tillåtas med tanke på det 
goda kollektivtrafikläget men det ska också finnas plats för småskaliga tillägg som 
kontrasterar skalan i Rissne. SL har utrett en ny tvärbanelinje från Alvik till Kista via 
Rissne. Tvärbanan föreslås dras i Kavallerivägen, över Rissne torg och vidare norrut 
längs Artillerivägen och vidare till Ursvik och Kista.  

Överensstämmelse med den fördjupade översiktsplanen 
Inom R1-området föreslås bebyggelse längs Rissneleden och Kavallerivägen med 
flerbostadshus i fyra till åtta våningar.  

Sammantaget överensstämmer detta förslag till detaljplan väl med principerna i 
översiktsplanen, ett program för området har därför inte upprättats. Föreslaget 
innebär delvis en högre bebyggelse. Denna motiveras av det goda kollektiv-
trafikläget och platsens funktion som entré till centrala Rissne söderifrån. 

Gestaltning för Kavallerivägen 
Gestaltningsprogrammet för planområdet syftar till att formulera riktlinjer och 
gestaltningsprinciper som ska ligga till grund för detaljplanen. I programmet anges 
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bland annat att ny bebyggelse och befintliga gaturum ska ges en stadsmässig 
karaktär samt att natur- och rekreationsvärden inom området ska identifieras och 
tillvaratas. 

Detaljplaner 
Denna plan ersätter del av gällande plan C275 från 1993 avseende delarna Parkering, 
Bostadsändamål och Natur Genomförandetiden för planen upphörde år 1999. I övrigt 
gränsar planen till den nyligen antagna C425.  

Behovsbedömning 
Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar göra en bedömning om detaljplanens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 

Sundbybergs stad har tagit fram en preliminär behovsbedömning för planens 
genomförande, Preliminär behovsbedömning av detaljplan för Kavallerivägen och Rissneleden i 
Rissne, 2013-03-21. 

Stadsledningskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL och MB att en 
miljöbedömning behöver göras. Planens miljökonsekvenser behandlas under avsnitt 
Beskrivning av planens miljökonsekvenser. 

Området har sedan länge varit utpekat som utvecklingsområde i och med att tvär-
banans sträckning förändrar områdets förutsättningar. Att skapa ett nytt 
stadsmässigt gaturum, komplettera med bostadsbebyggelse och skapa tydligare 
kopplingar mellan södra och centrala Rissne kan skapa nya rörelsemönster och 
mötesplatser i området. 

Förutsättningar 
Historik 
Det kulliga mälarlandskapet i västra Sundbyberg har varit befolkat i långt mer än 
tusen år. Namnet Rissne syns i skrift första gången på 1100-talet. Vid medeltidens 
slut låg sex torp under Rissne. I århundraden var Rissne statlig egendom och plats 
för militärförläggning. 1979 lämnade de sista förbanden Rissne. 1980 fastställdes 
stadsplanen för den första utbyggnadsetappen.  
Områdets militära byggnader revs, så när som på fyra kaserner. Varje bostadskvarter 
i Rissne har sin egen karaktär, som understryks av färgsättning och material. I västra 
Rissne ligger Rissne gård som uppfördes under 1640-talet.  

Fornlämningar 
Enligt riksantikvariets register har Solvalla torps gamla tomt legat direkt norr om 
parkeringshuset på Kavallerivägen 1, det är markerat som bebyggelselämning 
RAÄ 21 och bestod av tre husgrunder och två källargropar mm. Platsen är bevuxen 
med syrenbuskar, hagtorn och björkar. Enligt riksantikvarieämbetet är fornlämnin-
gen numera bortschaktad och förstörd.  

Befintlig bebyggelse 
Karaktäristiskt för Rissne är att bostadsbebyggelsen ligger på höjder, med en skärm 
av sparad skog runtomkring. Även mellan och runt dessa höjder finns många natur-
områden. Husen är försiktigt inplacerade i naturen.  
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Bostäder 
Befintlig bebyggelse i anslutning till planområdet präglas av oregelbundenhet med 
veckade huskroppar, burspråk och sadeltak.  
Samtliga entréer vänder sig mot gårdarna. Hushöjden i kvarteren som ligger i 
anslutning till planområdet varierar mellan tre och fem våningar. De olika 
stadsenklaverna uppfördes i början av 80-talet och har ett tidstypiskt uttryck. 
Fasadmaterialet består av puts eller tegel i färger som ljusgul, aprikos eller rött tegel.  

Övrig bebyggelse 
Befintlig bebyggelse inom planområdet består endast av ett nedgrävt parkerings-
garage med parkeringsdäck ovanpå. Direkt norr om planområdet längs med Kaval-
lerivägen ligger ytterligare ett delvis nergrävt parkeringshus. Söder om Rissneleden 
ligger kvarteret Lådmakaren som är en stor kontorsfastighet. Där pågår ett 
planarbete för att pröva möjligheten till grundskola och nya bostäder. Öster om 
Kavallerivägen i kvarteret Hjulmakaren pågår en utbyggnad av ett nytt 
bostadskvarter med lokaler och service 

Natur 
Mark och vegetation 
Naturen i och runt området utgörs av hällmarkstallskog, lövträd och bestånd av ek. 
Naturmarken är genomkorsad av upptrampade stigar som tyder på att de används i 
hög utsträckning för promenader och naturupplevelser. Naturupplevelsen är i hög 
grad störd av trafik från Rissneleden och Ulvsundavägen. 

En översiktlig naturinventering har gjorts daterad 2016-10-19. Aktuellt planområde 
ligger i kanten av område med högt naturvärde. Det är framför allt området 
nordväst och söder om planområdet som beskrivs. Där finns skog med gamla träd 
och trädkontinuitet. Delvis naturlig skog delvis mer parkkaraktär. Förekomst av 
flera naturvårdsarter knutna till biotopen varav en rödlistad. Den rödlistade 
talltickan är markerad utanför planområdet ca 60 meter från föreslagen bebyggelse. 
Inslag av hällmark med gamla tallar och förekomst av gammal ek.  
Förekomst av död ved med kläckhål. En inmätning av träd inom planområdet har 
genomförts under 2013. Inmätningen visar att ett flertal värdefulla träd, främst ekar, 
finns inom området. Se vidare under rubriken Förslag och konsekvenser – Natur. Den 
översiktliga naturinventeringen beskriver mest området utanför detaljplaneområdet 
och dess naturvärden. Planområdet består delvis av en trädgårdsmiljö under 
framskriden igenväxning, Zonen i direkt anslutning till Kavallerivägen har en 
sammansättning av mycket täta buskage av slån och syren med yngre träd, 20-40 år 
av olika arter, bland annat tall, fågelbär, sälg och björk.   

Geoteknik 
Enligt kommunens översiktliga geologiska karta består marken inom området av 
berg och friktionsjord samt kohesionsjord, huvudsakligen av torrskorpekaraktär.  

Radon 
Hög risk för radon inom området förekommer enligt kommunens markradonkarta. 
Ny bebyggelse ska därför uppföras radonskyddat. 
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Befintlig lekplats som bevaras och utvecklas norr om Rissneleden. 

 
Befintlig gångbana inom planområdet. 

Gator och trafik 
Planområdet ligger intill Kavallerivägen. Från Kavallerivägen finns anslutning för 
bil- och lastbil till parkeringshus i väster och till kontorsbyggnad på den östra sidan 
om vägen. Mot befintlig bebyggelse i väster saknas koppling för biltrafik.  
Inom planområdet finns asfalterade gångstråk från Rissneleden och Kavallerivägen 
som förbinder området med lek- och rekreationsytor samt med bostadsbebyggelsen 
väster om planområdet. I övrigt finns ett nät av gångstigar inom området. 
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Området är väl försörjt med kollektivtrafik. Avståndet från planområdet till tunnel-
banestation är mindre än 500 meter. Längs Rissneleden och Kavallerivägen går idag 
ett antal busslinjer med ca 15-minuterstrafik under dagtid. Även försörjningen med 
nattbussar är god inom området. Läget kommer ytterligare förbättras när Tvärbanan 
med planerat hållplatsläge vid Rissne centrum byggs ut. 

Inom planområdet finns ett parkeringshus med 144 platser i två plan med angöring 
från Kavallerivägen. 

Snabbspårväg 
Tvärbanan är en cirka elva kilometer lång spårväg som binder samman Stockholms 
pendeltågs- och tunnelbanenät på tvären, från Hammarby sjöstad till Solna centrum. 
Tvärbanan planeras få en gren mellan Alvik och Helenelund (via Bromma flygplats 
och Kista) som beräknas vara fullt utbyggd 2023. Linjen kommer att gå längs med 
Kavallerivägen mot ett hållplatsläge i Rissne centrum. Det finns även diskussioner 
om en ny pendeltågstation vid Solvalla, som ligger inom en kilometers avstånd 
söder om planområdet. Spårvägen kommer att gå på eget bevuxet området i mitten 
av Kavallerivägen. 

 
Kavallerivägen idag. 

Störningar och risker 
Buller 
Planområdet är utsatt för vägtrafikbuller från Rissneleden, Kavallerivägen och 
Ulvsundaleden. En bullerutredning har genomförts för att kartlägga bullrets 
utbredning och ge förslag till åtgärder. Se vidare under rubrik Förslag och konsekvenser 
- Buller. 

Farligt gods 
Transporter med farligt gods sker på Ulvsundavägen lite drygt 100 meter söder om 
planerad bebyggelse.  

file://///SBGPUB01/360users/cache/Beskrivningar/Spårvagnstrafik_i_Stockholm
file://///SBGPUB01/360users/cache/Beskrivningar/Stockholms_pendeltåg
file://///SBGPUB01/360users/cache/Beskrivningar/Stockholms_pendeltåg
file://///SBGPUB01/360users/cache/Beskrivningar/Stockholms_tunnelbana
file://///SBGPUB01/360users/cache/Beskrivningar/Solna_centrum_(tunnelbanestation)
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Länsstyrelsen rekommenderar att en riskanalys genomförs för nybyggnation som 
ligger inom 150 meters avstånd från transportleder med farligt gods, och att 
sammanhängande bostadsbebyggelse närmare än 75 meter från farlig godsled bör 
undvikas.  

År 2014 gjorde Tyréns en riskanalys för fastigheten Lådmakaren 3 direkt söder om 
planområdet. Detta område har liknande förutsättningar avseende risker med farligt 
gods, men till skillnad från det nu aktuella planområdet, gränsar det direkt till 
Ulvsundaleden och den planerade nybebyggelsen ligger mycket närmare leden. I 
kvarteret Lådmakaren finns ett befintligt kontorshus som avses bevaras. Detta ligger 
mellan Ulvsundavägen och den nu planerade bebyggelsen. Gynnsamt är även att 
marken sluttar lätt uppåt mot området vilket innebär att brandfarlig vätska, vilket 
utgör en betydande del av transporterna, inte kommer kunna påverka planområdet 
eftersom en sådan brand inte når längre än cirka 40 meter.  

Det finns också en riskanalys från 2011 (Cowi) för kvarteret Sadelmakaren väster 
om planområdet där bostäder planeras 50 meter från Ulvsundaleden. De 
riskreducerande åtgärder som föreslås där handlar främst om åtgärder på marken 
mellan bebyggelsen och Ulvsundaleden, som inte är aktuella i detta planområde 
eftersom det finns en bebyggd fastighet mellan planområdet och leden.  

Med hänsyn till ovanstående bedöms inte några ytterligare riskreducerande åtgärder 
behövas för planområdet. 
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Förslag och konsekvenser 

 
Skiss över ny bebyggelse, ny förgårdsmark och ny trädgård med plats för lek. 

Ny bebyggelse 
Förslaget innebär att bostadsbeståndet i Rissne blir mer varierat då en modern 
bebyggelse tillkommer. Bebyggelsens karaktär och placering syftar även till att skapa 
en mer stadsmässig karaktär längs Kavallerivägen.  

Föreslagen bebyggelse kommer att ge mer liv åt den idag delvis otrygga och undan-
skymda miljön runt befintliga parkeringshus. Parkeringshuset inom planområdet 
kommer att rivas. 

Utformning och placering 
För att skapa variation i stadsrummet medger planen ett skiftande högsta vånings-
antal för den tillkommande bebyggelsen. Utmed Kavallerivägen tillåts sex och sju 
våningar för lamellhusen och tio våningar samt en etage- och fläktrumsvåning för 
byggnaden närmast det planerade torget i korsningen med Rissneleden. Totalhöjden 
bestäms utifrån höjdrestriktioner kopplade till Bromma flygplats och 
Luftfartsverket.   

För att stärka gaturummet ska bebyggelse placeras med entrésida mot gata. 
Utrymme för förgårdsmark lämnas mellan byggrätterna för lamellhusen och 
gatumarken, för att ge bostadsentréerna en egen entréplats med utrymme för 
exempelvis cykelparkering. Mot torget ska bebyggelsen placeras i användningsgräns. 
Byggrätten för en av lamellerna mot Kavallerivägen har vinklats så att ett 
förgårdsutrymme skapas inom kvartersmark.  



  

Stadsledningskontoret 
Tina Hatt/Anna Lindgren 

2019-09-09  10 (25)  
DNR KS-0102/2017  
  

 
 

För att säkerställa att byggnaderna får en hög kvalitet i detaljerna finns en plan-
bestämmelse om att eventuella skarvar mellan betongelement ska bearbetas som en 
del av fasaduttrycket. Till exempel kan vertikala skarvar döljas genom att de döljs av 
träpartier. 

Materialval för huset mot torget styrs i planen till tegel i fasader som är synliga från 
gatan. 

Med en planbestämmelse säkras också att alla byggnader förutom höghuset vid 
torget ska utformas med sadeltak.  

Det befintliga garaget föreslås rivas. Planen möjliggör att ett nytt parkeringsgarage 
med plats för ca 65 bilar byggs på ungefär samma plats och integreras med bebyg-
gelsen utmed Kavallerivägen. Infart till garaget föreslås anordnas genom ett av 
bostadshusens bottenvåning. Ovanpå garaget byggs ett planterbart bjälklag med 
plats för privata uteplatser, plantering och cykelförråd samt möjlighet att anordna 
utrymningstrappa från garaget.  

Koppling med gångväg/trappor kommer att finnas från Kavallerivägen till natur-
marken väster om bebyggelsen, och en planbestämmelse säkrar att stängsel inte får 
uppföras mellan kvartersmark och allmänna ytor. 

Gestaltningsförslag 
I följande stycke beskrivs de byggnadsprojekt som ligger till grund för planförslaget. 
De visar ett sätt att uppnå stadens ambitioner om ökad stadsmässighet, variation 
och att stärka befintliga gaturum.  

Bebyggelse längs Kavallerivägen 
Bebyggelsen föreslås utföras som fyra lameller i sex till sju våningar 
sammankopplade två och två, och ett högre torghus mot torget. Lamellhusen 
föreslås få sadeltak och punkthuset ett låglutande tak med nätt takfot. 

 
Perspektiv från Kavallerivägen.   Bild: White Arkitekter. 
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I förslaget har torghuset en slank gestalt mot torget, där fasaden är klädd med tegel. 
Det har generösa balkonger mot torget, som också är husets sydsida. Lokalerna mot 
torget har stora glasytor.  

Lamellhusen har enkla, rena former och stram fönstersättning, men en tydlig 
materialkänsla. Fasaderna föreslås utföras av ljuspigmenterad, omålad betong. Som 
kontrast föreslås mot gatan fasadpartier klädda med träpanel i varm ton. Balkonger 
med glasade partier bidrar till ett lätt uttryck samt fungerar som bullerskydd. 
Entréerna har fått gestalt av små ”boxar” med uppglasad framsida och runtom 
klädda med svart plåt.  

Vertikala skarvar mellan betongelementen bearbetas. Fönster är lackade mörka i 
tegel och träfasader, ljusgrå eller natureloxerade i betongfasader. 

 
Exempel på hur föreslagen bebyggelse utmed Kavallerivägen kan utformas. Bild White 
arkitekter 

Torget 
Den befintliga eken utgör motiv för torget och annons för hela kvarteret söderifrån. 
Torget kommer att utformas med en övre och en nedre nivå mot vilka lokaler 
utförs i husens bottenvåningar. Mötet mellan torghusen är också mötet mellan 
torget och parken i kvarterets inre del. Den våningshöga nivåskillnaden tas om hand 
med trappor i landskapet. Stödmuren vid trappan kan med fördel smyckas med 
mosaik eller liknande.  

 
 Bild ÅWL 
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Det föreslagna torget med den befintliga eken i korsningen Kavallerivägen/Rissneleden. 
I bottenvåningarna mot torget förläggs handelslokaler. Bilden är tagen från detaljplan 
C425 

Handel 
De byggnader som ligger vid torget ska utformas med lokaler avsedda för handels-
ändamål i bottenvåning för de delar av byggnaderna som vänder sig mot torgytan. 

Konstnärlig utsmyckning 
Enligt gällande översiktsplan anges som mål att cirka en procent av 
produktionskostnaderna vid byggandet ska användas till konstnärlig utsmyckning.  

Solstudier  
Nedan redovisas solstudier för föreslagen bebyggelse inom planområdet. Bilderna 
visar sol- och skuggförhållandena vid vår- och höstdagjämning samt vid 
sommarsolståndet. Vissa av bostäderna utmed Kavallerivägen kommer att bli mörka 
under förmiddagarna under vinterhalvåret, om den föreslagna bebyggelsen i 
kvarteret Hjulmakaren byggs i den omfattning som planeras. 

 
 Vår- och höstdagjämning kl.09.00            Sommarsolstånd kl.09.00 
 

 
Vår- och höstdagjämning kl.12.00     
                                              
 

     
Vår- och höstdagjämning kl 15.00           Sommarsolstånd kl. 15.00 

Bilder: White Arkitekter. 

Sommarsolstånd kl.12.00 
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Natur 
Mark och vegetation 
I och med föreslagen bebyggelse kommer en del träd och vegetation att tas bort. En 
inmätning av träd med en stamdiameter över 30 cm har gjorts inom området. 
Området innehåller ett antal större löv- och barrträd främst norr om planområdet. 
Värdefulla träd ska i största möjliga mån bevaras.  

Planförslaget bebygger de områden som har lägst naturvärden och skapar genom 
sin placering ett skydd mot den inre zonen där de högsta naturvärdena finns. 
Bebyggelsen kan gynna inte bara rekreationsvärdet för människor utan även 
djurlivet då nya byggnader kan minska buller från nytillkommande tvärbana. 
Detaljplanen medger även släpp ut mot intilliggande vägar som kan gagna 
tillgänglighet, vägrummets gestaltning och fungera som spridningskorridor.  

Trädgårdsmiljön i planområdets norra del, som potentiellt sett har stora rekreativa 
naturvärden (med kulturella ekosystemtjänster) kan om den förädlas genom att 
gynna lövträd, spara vissa buskage men öppna upp emellan och få fram partier med 
mindre stenblock eller hällar skapa en god miljö både upplevelsemässigt samt 
ekologiskt. Där det idag ligger ett parkeringsdäck föreslås gröna ytor skapas som 
kan bilda en attraktiv övergång till den värdefulla naturen nordväst om planområdet. 
Den gröna strukturen kommer att påverkas i viss utsträckning.  

Grönytefaktor 
Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor var under framtagande vid planens 
utformning. Grönytefaktorn anger hur stor del av tomtens totala yta som är 
”ekoeffektiv” d.v.s. har positiv betydelse för platsens ekosystem och lokalklimat.  
De olika delytorna inom tomten värderas beroende på vilka förutsättningar de 
erbjuder i detta avseende.  

En preliminär beräkning har gjorts för grönytefaktorn i planarbetet. Inom 
kvartersmarken kommer att finnas; 

 Grön förgårdsmark där frodiga buskar varvas med cykelparkering.  

 Trappgränder som ger möjlighet till passage mot parkmarken och fungerar 
som solljusinsläpp några timmar om dagen. 

 Gemensamma gårdsutrymmen på ”natursidan” som vetter mot parkmarken. 
I det stora trädgårdsrummet på bjälklag (tidigare parkeringsdäcket) kommer 
grönskan att vara trädgårdsmässig med fruktträd och bärbuskar. Här 
kommer det även att finnas möjlighet för de boende att odla själva i avsedda 
lådor.  

 Passage. På baksidan av lamellhusen löper en väg som ska vara möjlig för 
allmänheten att använda som tillgänglig gångpassage till lekparken på 
kommunens mark. Vägen är kantad av träd och buskträd. 

Krav på uppfyllande av grönytefaktorn ställs slutgiltigt i samband med bygglov.  

Friytor 
Lek och rekreation 
Detaljplaneområdet kommer att ligga i direkt anslutning till ett större parkområde. 
Det ger goda möjligheter till rekreation och lek. 
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Tillgänglighet 
Nya byggnader och utemiljöer ska enligt lag utformas så att de är tillgängliga och 
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Tillgängligheten prövas vid bygglov och tekniskt samråd. Parken och lekplatsen 
öster om den nya bebyggelsen nås från Kavallerivägen från gång- och cykelvägen 
norr om den föreslagna bebyggelsen över kvartersmarken över det nedgrävda 
garaget.  

Gator och trafik 

Kavallerivägen  
Kavallerivägen förbereds för framtida tvärspårväg, där spårvagnarna delvis går i ett 
eget gräsbevuxet utrymme i mitten av gatan.  

Ett befintligt cykelstråk passerar Kavallerivägen i den norra delen av planområdet. 
Cykelstråket och det befintliga övergångsstället föreslås flyttas något norrut. 

Gångvägar 
Utöver förbättrade trottoarer längs gatorna inom området föreslås några av de 
befintliga upptrampade stigarna och stråken iordningsställas för att bli trevligare och 
mer lättillgängliga. Längs Kavallerivägen lämnas släpp mellan husen så att det ska 
vara lätt att via trappor ta sig ut till naturmarken samt till bebyggelsen i kvarteret 
Batteriet. 

Trafikmängder 
Trafikmängderna förväntas öka något längs Kavallerivägen medan trafiken längs 
Rissneleden förväntas minska. Förändringar i trafikflödena i anslutning till området 
är dock marginella och förväntas ligga på ca 5000 fordon/dygn längs Kavallerivägen 
och ca 9000 fordon/dygn längs Rissneleden. De prognosticerade flödena baseras på 
den ökade bostadsbebyggelsen inom området, förbättrad kollektivtrafik och 
genomfartstrafik förbi Rissne centrum. 

Kollektivtrafik 
Befintliga busshållplatser längs med Rissneleden föreslås att flyttas något i samband 
med byggnationen av gatan och läggas i anslutning till cirkulationsplats.  

Buller 
Vid nybyggnation av bostäder får följande riktvärden för trafikbuller normalt inte 
överskridas: 
30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus 
45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid 
55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) (gäller vägtrafikbuller) 
55 dBA ekvivalent ljudnivå på uteplats och 60 dBA ekvivalent ljudnivå för 
bostadsområdet i övrigt (gäller tågbuller) 
70 dBA maximalnivå på uteplats i anslutning till bostad 

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram avstegsfall för bostäder i städers centrala 
lägen med god kollektivtrafik där riktvärden om högsta tillåtna ljudnivåer från 
trafikbuller, 55 dB(A), får överskridas. Avstegsfall A innebär att samtliga lägenheter 
ska ha tillgång till mindre bullrig sida för minst hälften av boningsrummen med 
nivåer betydligt lägre än 55 dB(A)ekvivalent ljudnivå. För uteplats i anslutning till 
bostaden godtas högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå.  
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För avstegsfall B gäller att samtliga lägenheter ska ha tillgång till en mindre bullrig 
sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå för minst hälften av boningsrummen.  
Undantag från regeln att samtliga lägenheter ska ha tillgång till mindre bullrig sida 
för hälften av boningsrummen kan göras för ett begränsat antal lägenheter under 
förutsättning att skärmning eller andra tekniska lösningar möjliggör vädring mot 
högst 55 dB(A). 
Enligt förordning om trafikbuller vid bostadsbebyggelse som trädde i kraft 1 juni 
2015, tillåts en ekvivalent bullernivå på 60 dB(A) i kombination med en uteplats om 
högst 50 dB(A) och 70 dB(A) maxnivå i lägenheter som är mindre än 35 m2. 

En bullerrapport har tagits fram i samband med planarbetet (Rapport R074402-3, 
Akustikbyrån 2013-11-18) och en reviderad utredning avseende bebyggelsen mot 
Kavallerivägen (R152309-1, Akustikbyrån 2017-03-24). Beräknad dygnsekvivalent 
ljudnivå från vägtrafik uppgår till 55-65 dB(A) för fasader mot Kavallerivägen och 
Rissneleden, både med 40 km/h och 50 km/h för 2025 års trafikmängd. Även för 
gavlarna beräknas ljudnivån uppgå till 55-65 dB(A) med högst ljudnivå för gavlar 
som vetter mot korsningen Rissneleden/Kavallerivägen. Fasader mot innergård 
beräknas få dygnsekvivalenta ljudnivåer under 55 dB(A). 

Beräknad maximal ljudnivå från vägtrafik uppgår till 70-90 dB(A) för fasader och 
gavlar mot Kavallerivägen och Rissneleden. Variationen beror på avstånd till väg 
samt höjd över mark.  

Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå från tågtrafik (tvärbanan) understiger 55 dB(A) 
frifältsvärde för samtliga fasader.  

Beräknad maximal ljudnivå från tågtrafik (tvärbanan) uppgår till 70-75 dB(A) för 
fasader mot Kavallerivägen, och under 70 dB(A) för övriga fasader. Därmed 
bedöms inga krav om högsta ljudnivå vid bullerdämpad uteplats överstigas för 
någon av lägenheterna.  

I området behöver avstegsfall B tillämpas. I alla byggnader upp till 10 våningars 
höjd klarar man att skapa bostäder med mindre bullrig sida med högst 55 dB(A).  

Samtliga lägenheter har tillgång till bullerdämpad uteplats på innergård. 

Eventuella stomljud och vibrationsnivåer är reglerade med planbestämmelser. 

Parkeringsplatser 
I befintligt p-garage inom området finns idag 144 p-platser i två plan för uthyrning. 
När området bebyggs kommer garaget rivas och dessa p-platser tas bort som 
hyresparkering. 

Parkeringsnorm 
Parkeringsnormen inom Sundbyberg vid planens framtagande är baserad på hur 
god tillgängligheten är till kollektivtrafik. Kommunen är uppdelad i tre zoner där 
planområdet ligger inom den zon som anses ha god tillgänglighet. 
Parkeringsnormen anges för tidiga respektive sena planeringsskeden där 
förändringar kan ske mellan dessa skeden. Normen för det tidiga skedet är 11 p-
platser/1000 m2 inklusive besöksparkeringar. I normen för det senare skedet 
baseras kravet på antal rumsenheter. Nedan redovisas behov för det senare 
planeringsskedet. Bebyggelseförslagen visar att parkeringsnormen kan uppfyllas. 
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Parkeringsplatser för tillkommande bebyggelsen mot Kavallerivägen 
Det möjliggörs för totalt 65 parkeringsplatser. Det består av 61 p-platser 1 HKP 
och 4 stycken bilpoolsplatser och därmed bedöms det totala behovet av bilplatser 
tillgodoses inom kvartersmark. 

Allmänna parkeringsplatser 
Förslaget redovisar upp till 28 parkeringsplatser utmed Rissneleden och 
Kavallerivägen som till viss del kommer att disponeras som besöksparkering.  

Cykelparkering 
För cykelparkering tillämpas normen 1 cykel/rumsenhet.  

De planerade bostäderna vid Kavallerivägen genererar ett behov drygt 300 
cykelplatser beroende på lägenhetslayout.  
I förslaget visas att cykelparkeringen kan lösas med cykelplatser inomhus i 
entréplan, i tvåvåningsställ i cykelförråd på gården och platser utomhus på 
förgårdsmark mot gatan samt vid den nordligaste gaveln. 

Teknisk försörjning 

El, vatten och avlopp 
Den föreslagna flerbostadsbebyggelsen kommer att kunna anslutas till befintliga el-, 
vatten- och avloppsledningar i Rissneleden och Kavallerivägen.  

En befintlig transformatorstation direkt norr om Rissneleden kommer att flyttas ca 
45 meter västerut. En ny transformatorstation, som kommer att försörja delar av 
planområdet, planeras också in i kvarteret Hjulmakaren öster om Kavallerivägen. 

Allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning bör begränsas. Socialstyrel-
sen bedömer att årsmedelvärdet för lågfrekventa magnetfält i bostäder inte bör 
överstiga 0,4 μT. Elnätsstationen ska placeras 6 meter från närmaste byggrätt (och 
bostadsenhet) vilket är inom rekommendationerna.  

Fastigheterna kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet. Staden bedömer 
att kapaciteten för befintliga vatten- och spillvattenledningar klarar att försörja de 
nytillkommande bostäderna. 

Uppvärmning 
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen av bebyggelsen kan ske med 
hög energieffektivitet. Flerbostadshusen föreslås anslutas till befintligt 
fjärrvärmenät.  

Dagvatten 
Den nya bebyggelsen föreslås vid foten av bergskullar vilket innebär att vatten kan 
komma från bergens sidor mot denna. Preliminärt kommer särskilda dräneringsytor 
behövas i anslutning till bebyggelse.  

En dagvattenutredning har tagits fram (ÅF 2014-07-11), uppdaterad 17 augusti 2017 
som visar att en exploatering enligt planförslaget bedöms öka avrinningen med ett 
flöde om 93 l/s vid 2-årsregn och 174 l/s vid 10-årsregn. Dagvatten från området 
leds idag till dagvattensystem i Rissneleden som bedöms mynna ut i Brunnsviken. 
Inom området ligger berget 0,5-4,5 meter under befintlig markyta med stora 
säsongsvariationer i grundvattennivå, området antas därför ha en begränsad 
infiltrationskapacitet. Utredningen föreslår ledningssystem och magasin för att 
minska påverkan av områdets avrinning på lokala ledningsnätet och för att 
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kompensera för den okända frekvens av intensiva regn som klimatförändringen kan 
innebära.  

Delar av befintliga takytor samt hårdgjorda ytor norr om exploateringsområdet leds 
till befintlig park. Området har en kraftig lutning från +30 ner till + 15 vid Rissne-
leden. Dagvattnet bedöms ansluta till två olika ledningssystem för dagvatten, ett 
med rinnriktning söderut och ett med rinnriktning norrut och har därför delats upp 
i två avrinningsområden. 

Utredningen föreslår åtgärder för att försäkra att avrinningen inte ökar efter 
exploateringen. Det innebär att dagvattenhanteringen löses inom respektive 
fastighet. Dagvatten fördröjs inom fastigheten och ansluts sedan till ledningsnätet i 
tre förbindelsepunkter. Fördröjningen föreslås ske i fördröjningsmagasin, 
rörmagasin, svackdiken och översvämningsområden. 

Skyfall 
Vid ett klimatkompenserat 100-årsregn med en regnvaraktighet på 10 minuter 
kommer en viss del av dagvattnet behöva avledas ytligt då de föreslagna 
dagvattenlösningarna är dimensionerade för 10- årsregn. Höjdsättning av marken 
ska ske så dagvattnet kan avledas till ytor som kan översvämmas tillfälligt så att 
dagvattnet inte riskera att skada byggnader. Höjdsättningen på marken bör leda 
vattnet bort från byggnader. Inom området är dagvattenflödet 686 l/s respektive 
67 l/s vid ett 100-årsregn. 

Avfall  
Vid nybyggnation av flerfamiljshus ska mekaniska system som sopsug eller under-
jordsbehållare användas. Avfallet delas in i minst två fraktioner, matavfall och hus-
hållsavfall. Därutöver kommer grovsoprum att uppföras max 50 meter från bostä-
dernas entréer. 
I bebyggelsen längs Kavallerivägen föreslås underjordiska behållare på kvartersmark 
innanför trottoaren. De sopbilar som tömmer avfallsbehållarna kan angöra innanför 
dessa på kvartersmark och behöver därigenom inte lyfta behållare över trottoaren. 
En avfallsutredning har tagits fram (Tyréns 2014-04-16). 

Miljökonsekvenser 
Genom behovsbedömningen (se avsnitt Behovsbedömning) framkommer att den före-
slagna markanvändningen i detaljplanen i detta skede inte antas medföra en sådan 
betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL och MB och som fordrar en miljö-
bedömning och upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning. Planens miljö-
konsekvenser beskrivs nedan.  

Naturresursfrågor och klimatfrågor 
Planområdet består av skogklädda bergknallar där vägarna ligger i smala dalgångar 
mellan knallarna. I sydsluttningar växer i huvudsak tall och ek. På höjderna är det 
hällmarkstallskog och i fuktigare lägen finns gran. Kring gator och parkeringshus är 
vegetationen av mer parklik karaktär med bl.a. nyponrosor och häggmispel. I syd-
sluttningen vid Rissneleden finns en lekplats. Inga utpekade naturvärden berörs. 
Planförslaget tar delvis naturmark i anspråk, i huvudsak restytor mellan olika trafik-
anläggningar men gör visst intrång i sydsluttningarna vid Rissneleden och längs 
gång- och cykelvägen vid Lavettvägen. Planen innebär att bebyggelsen förtätas i 
anslutning till tidigare bebyggelse. Den nya bebyggelsen nyttjar i hög grad redan 
befintlig infrastruktur. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som måttligt 
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negativa. Befintliga träd kommer att behöva fällas men intentionen är att så stor 
andel som möjligt av värdefulla träd inom området ska sparas. 

Mark och vatten 
Marken i området består av berg, friktionsjord och lera. Hög risk för radon 
förekommer vilket innebär att bebyggelsen behöver uppföras radonskyddat.  
För att säkerställa att det inte förekommer några föroreningar bör stickprov tas av 
schaktmassorna för bland annat PAH, CAH och metaller. Skulle det visa sig att 
marken eller schaktmassor innehåller förhöjda halter av något av ovanstående ska 
miljöenheten kontaktas för redovisning av eventuella åtgärder. All sanering ska 
anmälas till miljöenheten. Dagvatten leds via ledningar till Bällstaån. Dagvatten ska 
så långt som möjligt tas omhand lokalt. I planförslaget föreslås bebyggelse vid foten 
på sluttningar vilket kan innebära att dagvatten kan komma att rinna ned mot husen 
vid häftiga regn. Planen innebär att andelen hårdgjorda ytor ökar. Konsekvenserna 
för mark och vatten bedöms som små. 

Bullerfrågor 
Det mycket centrum- och kollektivtrafiknära läget motiverar att avstegsfall B kan 
tillämpas här, och bostadsmiljöerna bedöms som goda tack vare god tillgång till 
lugna utemiljöer i närområdet såväl inom kvartersmark som på allmän plats.  

Luftkvalitet 
Inga beräkningar av luftkvaliteten har gjorts utan bedömningen grundar sig på 
översiktliga beräkningar som Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund gjort. 
Luftkvaliteten i området klarar gällande miljökvalitetsnormer och planförslaget 
bedöms inte förändra detta. Rissneleden får ett mer slutet gaturum men med 
beräknade trafikmängder bedöms miljökvalitetsnormen klaras även år 2020. 

Luftintag för ny bebyggelse utmed Rissneleden kan lämpligen placeras där luft-
kvaliteten är den bästa möjliga. 

Trafik och transporter 
Planförslaget innebär bebyggelse i ett väl utbyggt kollektivtrafikläge. Den nya bebyg-
gelsen och den generella trafikökningen medför ökad trafik på berört vägnät. 
Berörda gator får en ny mer stadsmässig utformning. Längs Kavallerivägen byggs ny 
gång- och cykelväg när gatusektionen förändras. Störningsrisker på grund av buller, 
lukt eller ljus vid in- och utfarter till garage ska uppmärksammas. 

Farligt gods  
Då den föreslagna bebyggelsen längre från Ulvsundaleden än Länsstyrelsens rekom-
mendationer om 75 meter mellan farligt godsled och bostadsbebyggelse bedöms 
inte några ytterligare riskreducerande åtgärder behövas. 

Stadsbild 
I planförslaget bebyggs idag otrygga miljöer kring befintligt parkeringshus vilket ger 
mer liv i området. Kavallerivägen utformas till tydligt avgränsade gaturum. Planen 
innebär förändrad stadsbild i området, från vegetationsklädda sluttningar till 
stadsmässig bebyggelse. Konsekvenserna bedöms positiva. 

Klimat, byggskede och uppfyllelse av miljömål 
Planen bedöms inte medföra negativa konsekvenser för klimatet. Byggskedet 
innebär störningar av olika slag. Arbeten och transporter måste planeras så att 
störningarna minimeras. Riktlinjer vid bullrande arbeten ska tillämpas. 
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Planförslaget är förenligt med målen i Sundbybergs stads översiktsplan beträffande 
”Den viktiga grönstrukturen” och ”Byggnadsmaterial och kemikalier, energisnålt 
byggande”. 

Hälsokonsekvensbedömning 
Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att 
upptäcka brister i arbetet. Bedömningen kan göras på tre nivåer där den 
grundligaste är en utredning. Detta planarbete analyseras med dessa tre enkla frågor, 
vilket är en gängse nivå, som alla anses jakande besvarade: 
Främjar planen utvecklingen för befolkningens hälsa med avseende på den sociala 
miljön? Främjar planen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande riskfaktorer? 
Står planen i samklang med kommunens övergripande mål? 

Jämställdshetsperspektiv 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom 
livets alla områden. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas 
vardag. En trygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig. 
Planförslaget ökar antalet bostäder och därmed antalet människor som rör sig längs 
gator och parkeringshus som idag upplevs som otrygga efter mörkrets inbrott. 
Planförslaget förbättrar orienterbarheten i området. Bostäder planläggs i ett bra 
kollektivtrafikläge, vilket underlättar för dem som gärna åker kollektivt.  

FNs konvention om barnets rättigheter 
Nationell strategi för barnkonventionen prop. 1997/98:182 ska beaktas i det 
fortsatta arbetet.  
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Genomförandebeskrivning 

Inledning  
Genomförandebeskrivningen omfattar de aktiviteter som behövs för att genomföra 
planen. Beskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 
och tekniska åtgärder som krävs för att på ett samordnat och ändamålsenligt sätt 
genomföra detaljplanen. Det framgår när, hur och på vilket sätt planen ska 
genomföras. Det klarläggs även vem som är ansvarig för olika delar av 
genomförandet och vilka ekonomiska förutsättningar som finns. Denna del av 
planhandlingen har ingen självständig rättsverkan utan ska endast vara vägledande 
vid genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår 
istället av plankartan och planbestämmelserna.  

Organisatoriska frågor 
Planarbetet har bedrivits enligt rutinerna för ett normalt planförfarande men utan 
program eftersom planområdet omfattas av Fördjupad översiktsplan för Rissne-
Hallonbergen-Ör från 2005.  

Preliminär tidplan 
Utställning kvartal 2 2017 
Antagande kvartal 3 2019 
När detaljplanen vunnit laga kraft kan ansökan om lov och lantmäteriförrättningar 
enligt detaljplanen prövas. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Med 
genomförandetid avses den tid då fastighetsägarna har en garanterad rätt att bygga 
enligt detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan att 
synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen 
att gälla. 

Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Sundbybergs stad. 
Följande fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet: 

Fastighet Ändamål idag  Ägare 
Sundbyberg 2:26  Allmän plats   Sundbybergs Stad 
Sundbyberg 2:57 Parkeringshus  Sundbybergs Stad 

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Det finns ingen allmän platsmark i detta planområde. Planområdet omfattar endast 
kvartersmark avseende Bostäder (B) och Bostäder, Handel i bottenvåning (BH), där 
fastighetsägaren ansvarar för genomförande inom kvartersmark. Sundbybergs stad 
genom Stadsledningskontoret ansvarar för upprättandet av detaljplan. Stadsmiljö- 
och serviceförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning vid granskning av 
bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten ansvarar för fastighetsbildning 
efter ansökan. Exploatören ansvarar för samtliga kostnader relaterade till 
fastighetsbildning och utbyggnad inom kvartersmark. 

Vatten, avlopp och dagvatten  
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Sundbybergs Avfall och Vatten AB är huvudman för allmänna vatten-, 
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spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar, och ansvarar för 
dess utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Sundbyberg 
Avfall och Vatten AB ansvarar för att upprätta nya förbindelsepunkter 0,5 meter 
utanför fastighetsgräns.  

El och tele 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Skanova 
Access AB är huvudman för telenätet. Huvudman för fjärrvärmenätet är Norrenergi 
AB. Respektive huvudman svarar för ledningarnas drift och underhåll fram till 
leveranspunkten. Respektive byggherre ansvarar för att kontakta berörd 
ledningsägare innan åtgärder vidtas som påverkar ledningsägarnas anläggningar. 
Eventuell flytt av ledningar bekostas av byggherrarna.  

Avtal 
Exploateringsavtal respektive överenskommelse om exploatering ska upprättas 
mellan kommunen och byggaktörer. Exploateringsavtalet kommer att tecknas före 
beslut om antagande av detaljplanen och antas av kommunfullmäktige innan 
detaljplanen antas. Detta avtal reglerar närmare kostnads- och ansvarsfördelningen 
mellan kommunen och fastighetsägarna. 

Exploateringsavtalet ska innehålla tidplan och överenskommelser om 
marköverlåtelser, rättigheter med mera. Avtalet ska också reglera ansvar och 
finansiering för anläggande av gator och andra allmänna platser och anläggningar 
för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder som är kopplade till 
detaljplanens genomförande. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Inom planområdet kan nya fastigheter bildas genom avstyckning från befintliga 
fastigheter. En hel fastighet eller delar av en fastighet kan överföras till en annan 
fastighet genom fastighetsreglering. Detaljplanen medför att nedanstående åtgärder 
behövs för att fastigheterna och deras gränser ska överensstämma med detaljplanen.  

Kvartersmark  
Följande fastighetsreglering samt eventuella avstyckningar är nödvändig för att 
anpassa fastighetsgränserna till planförslaget:  
Del av Sundbyberg 2:26 och Sundbyberg 2:27, FIG1-3, kommer överföras för att 
bilda en eller flera fastigheter. 
Marköverföringar genom fastighetsbildning enligt ovan kan ske även om parterna 
inte är överens efter prövning av Lantmäterimyndigheten som då prövar åtgärden 
enligt fastighetsbildningslagen. 
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Konsekvenser för fastighetsägare 
Kvartersmarken inom båda fastigheterna, Sundbyberg 2:26 och Sundbyberg 2:57, 
kommer genom lantmäteriförrättning att överlåtas till medverkande exploatör och 
styckas upp i fastigheter för bostadsändamål och till viss del handel. Befintligt 
parkeringsgarage rivs och platsen bebyggs med bostäder vilket får som konsekvens 
att allmänhetens möjligheter till parkering inom planområdet försvinner. 

Servitut och ledningsrätt  
Servitut är en rätt att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet. Det kan 
till exempel röra sig om rätten att ta väg eller nyttja en brunn på en annan fastighet. 
Ett servitut kan också innebära att den andre fastighetens ägare förbinder sig att inte 
använda sin fastighet på visst sätt. Servitut kan därmed vara positiva eller negativa. 
Servitutsförhållandet gäller alltid mellan fastigheter. Annars benämns rättigheten 
som ett arrende eller en nyttjanderätt.  
Det finns två huvudtyper av servitut; avtalsservitut (avtal upprättas) och 
officialservitut (myndighetsbeslut). Ledningsrätt är en servitutsliknande rättighet 
som kan upplåtas till förmån för både en juridisk person eller en fastighet. 
Ledningsrätt är precis som namnet antyder en rätt att använda någon annans mark 
för ledningsändamål. Ledningsrätt kan upplåtas för ledningar för allmänna ändamål, 
exempelvis data- och telekommunikationsledning samt vatten- och 
avloppsledningar. Ledningsrätt kan endast bildas av lantmäterimyndigheten.  

Inverkan på befintliga rättigheter  
Planförslaget innebär ingen påverkan på servitut eller ledningsrätter. 

Nytillkomna rättigheter  
Inom de områden som i detaljplanen är reserverade för ett visst ändamål gäller inte 
automatiskt någon rättighet till följd av att detaljplanen har vunnit laga kraft. 
Upplåtelsen inom ett sådant markreservat måste ske vid lantmäteriförrättning eller 
genom skriftlig överenskommelse mellan berörda parter.  
Följande rättighet bör skapas: Inom med u markerat område på den nu bildade 
fastigheten i norr finns befintliga ledningar tillhörande Sundbybergs Avfall och 
Vatten AB. Dessa bör skyddas med en ledningsrätt. Avtalsservitut kommer inrättas 
avseende passage genom Sundbyberg 2:26 till fördel för kommunen området. 

Ansökan om lantmäteriförrättning  
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder ske. Ansökan 
om avstyckning, marköverföring genom fastighetsreglering samt bildande av 
gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller servitut inlämnas till Lantmäteriet. 
Omprövning och inrättande av ledningsrätt söks av berörd ledningsägare. 
Fastighetsägarna ansvarar för att ansöka och bekosta de fastighetsbildningsåtgärder 
som krävs för att genomföra detaljplanen. 

Tekniska frågor  

Gator och parkering  
Genomförandet av detaljplanen innebär att befintlig gång- och cykelväg på sträckan 
norr om byggs om. All parkering som behövs för bostäderna ska lösas inom 
kvartersmarken.  
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Ledningar  
Genom det aktuella området finns ledningar dragna i marken. Ett par ledningar går 
längs Kavallerivägen inom det område där ny bebyggelse ska uppföras. Ledningarna 
flyttas innan området bebyggs. 

Vatten och avlopp  
Inom planområdet finns allmänna ledningar för vatten och spillvatten utbyggda. 
Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till det befintliga allmänna vatten- och 
spillvattennätet. Vissa befintliga ledningar behålls i nuvarande lägen men kommer 
delvis att bytas ut. Nya ledningar tillkommer för att komplettera den nya 
bebyggelsen.  

Dagvatten  
Detaljplanen medför ombyggnation av befintliga dagvattenledningar och nya 
dagvattenledningar tillkommer. Fördröjning av dagvatten ska ske i enlighet med 
kommunens dagvattenpolicy och principerna om lokalt omhändertagande av 
dagvatten samt de dagvattenutredningar som tagits fram för området. Se vidare 
planbeskrivningen under rubriken Teknisk försörjning. Garage som utförs med 
golvavlopp ska ha slam- och oljeavskiljare. Fördröjning av regnvatten kan ske 
genom vegetationsbeklätt tak. Det är lämpligt på större byggnader med stor takyta.  

El, tele, bredband  
Befintliga ledningar och anläggningar ska bevaras i nuvarande läge den mån det är 
möjligt. Nya installationer för att tillgodose områdesförsörjningen av el, tele och 
bredband kommer att projekteras och förläggas till bostädernas läge. Nya ledningar 
ska placeras i det befintliga och tillkommande vägnätet.  

Byggnation  

Störningar under byggtid  
Gällande krav på byggbuller och materialhantering kommer att tillämpas för att 
minska störningarna under byggtiden.  

Brandskydd  
Fastighetsägarna ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerhetsställd i 
samband med bygglov. Tillträde för räddningstjänstens fordon är tillgodosett. 
Byggherren ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med 
bygglovsansökan.  

Ekonomiska frågor 

Kommunalekonomiska konsekvenser  
Kommunen får inkomster vid försäljning av kvartersmark. Inom planområdet äger 
kommunen fastigheten Sundbyberg 2:26 och Sundbyberg 2:57 varifrån en eller flera 
fastigheter ska nybildas och överlåtelse till en byggherre. Köpeskillingens storlek 
baseras på marknadsvärde enligt värdering utförd av oberoende värderingskonsult 
på stadens uppdrag.  
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Bygglovsavgift  
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har 
fastighetsägarna rätt att få bygglov i enlighet med detaljplanen. Bygglovavgiften 
debiteras enligt kommunens för tidpunkten gällande bygglovstaxa.  

Kostnader för kvartersmark  
Respektive fastighetsägare bekostar byggnation inom kvartersmark. 
Fastighetsägarna får utgifter för eventuell rivning av befintliga byggnader inom 
planområdet. Ersättning för nödvändiga marköverföringar, servitut med mera, 
bestäms i första hand genom förhandling mellan berörda fastighetsägare.  

Överenskommelse om ersättning kan läggas till grund för ansökan om 
fastighetsbildning. Om inte överenskommelse kan träffas kan Lantmäteriet besluta 
om ersättning. Kommunen och byggaktörerna svarar för hälften vardera av 
eventuella kostnader för sanering av markföroreningar inom de områden som 
överlåts av kommunen till byggaktörerna. 

Förrättningskostnader  
Förrättningskostnader uppstår i samband med en lantmäteri- eller 
anläggningsförrättning. Förrättningskostnaderna beror på tidsåtgången och gällande 
förrättningstaxa. Byggaktörerna står för kostnaden för lantmäteri- och 
anläggningsförrättningar som krävs i och med genomförandet av detaljplanen.  

Planläggnings- och bygglovavgift 
Sundbybergs stad tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan. Kostnad för 
planläggning är reglerad genom upprättat planavtal med exploatören. 

Anslutningsavgifter 
För anslutning till det allmänna va-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt 
Sundbyberg Avfall och Vatten AB:s vid varje tillfälle gällande va-taxa. Avgiften 
utgörs av anläggningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgift (periodisk avgift). 
Anläggningsavgiftens storlek är bland annat beroende av fastighetens storlek, antal 
lägenheter och om fastigheten ansluts till vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten. 
Utbyggnad och drift av övrig teknisk försörjning (el och tele) finansieras av 
anslutnings- och brukaravgifter. För uppgift om kostnad för anslutning till 
respektive ledningsnät kontakta ledningshavarna. 

Medverkande tjänstepersoner 
Denna planhandling som baseras på handlingar framtagna till detaljplan C 425 har 
tagits fram av Tina Hatt och berörda tjänstepersoner på stadsledningskontoret. 
Detaljplanen grundas på skissförslag framtagna av White Arkitekter för Veidekke. 
 
 
 
Anna Lindgren Tina Hatt 
t.f. planchef  planarkitekt 
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