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1. Inledning 
Det pågår en omfattande utveckling i Hallonbergen och Ör. Flera olika projekt 
med sammanlagt över 4 000 nya bostäder gör att invånarantalet i stadsdelarna 
nästan fördubblas fram till 2030. Idag bor runt 8 000 personer i Hallonbergen 
och Ör - år 2030 kommer det bo över 15 000 invånare i stadsdelarna.  

Dessutom behövs, förutom bostäder, nya mötesplatser och service som skola, 
förskolor, butiker och restauranger vilket bidrar till att vidareutveckla ett 
tryggt och levande område. 

Planeringen för att bygga nytt och utveckla Hallonbergen och Ör började 2005. 
En konst- och dialogprocess, PARK LEK, genomfördes därefter tillsammans 
med boende i området under åren 2010–2014. Den ledde bland annat till att 
det nu finns ett tydligt fokus att stärka den sociala hållbarheten i området. 

Kommunfullmäktige gav den 30 januari 2012 § 6 dåvarande stadsbyggnads- 
och miljöförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för en utbyggnad av 
Örskolan på fastigheten Kungsljuset 1. Till grund för beslutet låg en förstudie 
som visade på behov av ytterligare elevplatser. Planarbetet skulle samordnas 
med den påbörjade planprocessen för bostäder och stadsförnyelse inom 
stadsdelarna Hallonbergen och Ör. Ett nytt planbesked från 2018 anger 
inriktningen för planarbetet. 

Ett detaljplanearbete för en utbyggnad av Örskolan på fastigheten Kungsljuset 
1 pågår nu med utökad medborgardialog.  

”Kommunstyrelsen har beslutat att varje projekt inom Hallonbergen och Ör 
ska ha en handlingsplan för social hållbarhet som ska tas fram av 
byggherren. En socialt hållbar stadsutveckling i Hallonbergen och Ör ska 
kännetecknas av att: 

• Den fysiska miljön tar hänsyn till olika gruppers behov 
• Förutsättningar för människors möten förbättras 
• Jämställdhet mellan kvinnor och män främjas. 

 
Det är viktigt att de tillkommande projekten inte skapar nya enklaver som 
bidrar till boendesegregation, utan samspelar med den befintliga bebyggelsen 
och berikar den. I handlingsplanen ska byggherren beskriva vad de kan göra 
för att bidra till utveckling av lokalsamhället. Övergripande frågeställningar för 
nya skolan är: 

• På vilket sätt kan projektet bidra till långsiktig social hållbarhet i 
Hallonbergen-Ör? 

• Hur bidrar projektets fysiska gestaltning till utvecklingen av social 
hållbarhet?” 
 

(Källa: Anvisningar gällande handlingsplaner för social hållbarhet, 2017-02-08) 

Social hållbarhet enligt Folkhälsomyndigheten 

”Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där 
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett 
samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket 
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kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är 
delaktiga i samhällsutvecklingen. 

Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället 
och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt 
hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och 
förändringsbenäget (resilient). 

För att social hållbarhet ska bli relevant bör det tydligare definieras och 
omsättas i praktiken utifrån de behov och förutsättningar som kan finnas på 
lokal, regional respektive nationell nivå. Kommuner, landsting, regioner och 
staten bär alla, genom sina offentliga åtaganden ett stort ansvar för 
samhällsutvecklingen. Näringslivet, civilsamhällets organisationer och 
akademin har också viktiga roller. 

En förutsättning för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad 
ett välfärdssamhälle ska erbjuda och att det som erbjuds: 

• tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga 
rättigheterna säkerställs 

• bidrar till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- 
och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande 
identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning 

• anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov”. 

2. Bakgrund 
Framtida elever på nya skolan beräknas komma främst från Ör och 
Hallonbergen.  
 
Hallonbergen och Ör är stadsdelar rika på grönska, bilfria gårdar och kultur. 
Båda stadsdelarna har sina rötter i jordbruket. Hallonbergen har fått sitt namn 
eftersom det fanns gott om vildhallon i området och området var även en plats 
för utflykter och skidturer. 
 
Namnet Ör betyder strandgrus. Under många år ordnades dans i en lada som 
tillhörde gården i Ör och det är härifrån många av gatorna fått sina namn, 
bland annat Logdansvägen, Spelmanshöjden och Kavaljersbacken. 

På 60-talet utvecklades områdena till för den tiden mycket moderna 
bostadsområden för ”den moderna familjen”. När Hallonbergen invigdes 1973 
var det ett område som väckte stort intresse från omvärlden. Statsminister 
Olof Palme ägnade en hel dag åt invigningen och deklarerade i sitt tal att 
Hallonbergen var ”den bästa bostadsmiljön i hela Sverige”. 

(Källa: Förvaltaren, våra stadsdelar, www.forvaltaren.se/artikel/verksamheten(hämtad 
2019-08-13) 
 
Både i Hallonbergen och Ör bor det idag många människor från olika delar av 
världen; nästan 80% av invånarna i Hallonbergen har utländsk bakgrund, dvs 
personen själv eller båda föräldrarna är födda utrikes. I Ör har knappt 40% 
utländsk bakgrund, samma som i Sundbyberg som helhet. 

Ör och Hallonbergen representerade den förändring som skedde i hela Sverige 
på 60- och 70-talen, urbaniseringen av svenska jordbrukssamhällen, vilket 
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underlättade dåtidens vardagsliv och gav ökad trygghet. Sedan dess har 
bostadssegregeringen blivit allt tydligare i våra stora städer och därför är social 
hållbarhet en viktig del av utvecklingen idag.  

Genom ett gemensamt samhällsansvar kan segregering minskas och 
inkluderande samhällen skapas. 

 

3. Nya skolans och idrottshallens utformning 
Befintliga skolan i Ör stängdes 2014 och har stått tom sedan dess. Skolverksamhet bedrivs 
nu i temporära lokaler. 
 
Den nya f-6 skolan med tillhörande idrottshall som ska byggas i Ör ska ha plats för 630 
elever, ha tillagningskök och ett skolbibliotek. 
 
Skolan och idrottshallen ska respektera och berika området genom sin väl definierade och 
genomtänkta arkitektur. Örskolan ska upplevas som ett positivt tillskott till området både 
av barn som går i skolan, boende och verksamma i stadsdelen och såväl under skoltid som 
övriga tider. Skolan ska vara en viktig del i sin stadsdel och vara inbjudande och tillgänglig 
för alla. 
 
Skolbyggnaden och utemiljön ska utformas med rätt kvalité avseende gestaltning, uttryck 
och materialval – det är viktigt att kvalitetsambitionerna är genomförbara. Skolan ska ha 
goda siktlinjer, gena vägar, aktiva fasader, trafiksäkra och trygga kopplingar till 
målpunkter. 
 
Skolan och idrottshallen ska minst uppnå kraven för SILVER enligt Miljöbyggnad (Sweden 
Green Building Council) samt vara en giftfri skola genom medvetna materialval med 
klassificering enligt SundaHus. 

Lärande och trygghet 
Skolans lokaler ska ge förutsättningar för lärande och trygghet. 
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Lokalerna och utemiljön ska vara ändamålsenliga och utveckla och stimulera elevernas 
lärande. Lokalerna och utemiljön ska skapa trygghet med öppna, ljusa och överblickbara 
ytor, möjlighet att begränsa insyn i lokalerna och med möjlighet att avgränsa tillgången till 
lokalerna. In- och utrymning ska ske på ett lätt och säkert sätt. Skolan ska utformas med en 
god akustisk miljö. 
 
Skolgården ska anpassas till de olika åldrarna, vara varierad och skapa förutsättningar för 
delaktighet. 
 
Trafiksäkerhet uppnås genom att utemiljöerna främjar resande till fots, med cykel och 
kollektivtrafik. 

Barnen i fokus 
Planlösningen ska vara flexibel mellan förskoleklass och övriga klasser på skolan – för att 
kunna hantera variationer i årskullar. 
 
Skolans lokaler ska inte begränsas i sin rumsliga utformning utan bygga på en hänsyn till 
barn och elevers olika behov. Barnen ska vara i fokus. Detta kan uppnås t. ex. genom flera 
möbleringsmöjligheter och möjlighet att ändra utformningen t. ex. storleken av lokalerna.  

Social interaktion via mötesplatser 
Lokalerna ska stödja elevernas möjlighet till social interaktion via mötesplatser av mindre 
och större karaktär genom att gemensamma ytor såsom t. ex. matsal, skolbibliotek etc. ska 
vara lättillgängligt placerade i skolan. Stora och små mötesplatser är en naturlig del av 
innemiljön. Ett naturligt nav och samlingsplats i anslutning till huvudentrén skapas t. ex. 
med en atriumgård. Möjlighet att ändra funktionen för lokalerna för olika typer av 
verksamhet ska finnas. 

Hög nyttjandegrad 
Effektivt nyttjande av rum och ytor ska eftersträvas genom att lokaler som kan användas 
under kvällar och helger ska kunna avgränsas. 
 
Skolan ska vara tillgänglig för alla – hänsyn ska tas till tillgänglighet.  
 
Entréer och flöden utformas för att möjliggöra smidiga passager och förhindra trängsel. 
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4. Örskolan och social hållbarhet 
Nya Örskolan ska värna om människorna, välståndet och miljön. Människorna ska värnas 
om genom ökad trygghet, trivsel och inkluderande. Välståndet värnas om genom ett väl 
planerat och ekonomiskt hållbart projekt och med förbättrade studieresultat för skolans 
elever. Miljön värnas om genom projektets miljö-och hållbarhetsmål såsom att skolan 
minst ska uppnå kraven enligt Miljöbyggnad silver, medvetna materialval enligt SundaHus 
samt viss lokalt producerad elenergi med solceller.  
 
Projektet Nya Örskolan ska bidra till att Hallonbergen-Ör är en stadsdel som är trygg och 
trivsam, och resultera i en framtida bra och välfungerande skola som bidrar till en attraktiv 
stadsdel i Sundbyberg. 
 
Skolan knyter ihop stadsdelarna bland annat genom att skapa attraktiva mötesplatser. 
Skolans utformning och läge uppmuntrar till att gå, cykla eller ta sig fram med 
kollektivtrafik.  
 

 
 
Nya Örskolans detaljplan ska utföras med en utökad dialog med medborgarna i 
Hallonbergen-Ör. 
 
Planering av aktiviteter med hjälp av digitalisering kan med fördel skapa lösningar där 
resurser delas och gemensamma ytor samnyttjas med hjälp av interaktiva lösningar. 

5. Handlingsplan 

Prioriterade grupper 
Syftet med handlingsplanen som ligger till grund för skola, idrottshall och skolgård är att 
bidra till bra och rättvisa livsvillkor för alla grupper i Hallonbergen och Ör. Bland de 
viktigaste bidragande faktorerna för att skapa ett socialt hållbart samhälle är, förutom bra 
skolgång och meningsfull fritid, medbestämmande och möjlighet att påverka, möjlighet att 
utvecklas samt jämlikhet och gemenskap.  
 
Detta åstadkommer vi genom sammankoppling av områden t. ex. genom att skapa 
gemensamma platser för möten, trygghet och aktiviteter. Prioriterade målgrupper är barn, 
människor från andra kulturer, människor med olika behov och äldre människor. 
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Bra förutsättningar för lärande och kunskap i Hallonbergen-Ör 
I och med att en ny skola ska byggas i området kommer fokus vara lärande och kunskap. Få 
saker är så viktiga för en individs förmåga för att skapa en hållbar livssituation som innebär 
trivsel, trygghet, jämlikhet, god hälsa och framgång i det man vill uppnå som just kunskap. 
Kunskap för att veta sina rättigheter och skyldigheter, kunskap att föra sin talan, kunskap 
om sitt samhälle och kunskap om sin hälsa. 
 
Det börjar med lärande redan i unga år och med ökad kunskap utvecklas ens jag och 
självkänsla.  
 
Eftersom skolan ska ha hög nyttjandegrad i sina lokaler, betyder det att vissa lokaler ska 
vara uthyrbara utöver skoltid. Detta innebär goda förutsättningar för planerade aktiviteter 
på kvällar och helger. Skolan ska verka för att inspirera unga såväl som äldre genom att 
vara välkomnande för alla vilket i sin tur bidrar till sammankoppling av områdena Ör och 
Hallonbergen. På så sätt främjas gemenskap och tillhörighet. Skolan blir därmed en 
levande och trygg plats även kvällar och helger.  
 
Handlingsplanen utgår ifrån projektets olika skeden; planeringsskede, byggskede och 
färdig skola och idrottshall. I sociala handlingsplanen för projektet nya Örskolan med 
tillhörande idrottshall fokuserar vi på planerings- och byggskedet, men ser att bra 
förutsättningar finns för fortsatta aktiviteter. 

Planeringsskedet 
Förslag på aktiviteter som skulle bidra till en långsiktig social hållbarhet i Hallonbergen-Ör 
under planeringsskedet: 
 

1. Detaljplanen ska utföras med utökad dialog där utgångspunkter och omfattning av 
detaljplanen redogörs. Samrådsmöten kommer hållas vid minst två tillfällen med 
möjlighet för alla att delta och berörda ges möjlighet till insyn och påverkan i ett 
tidigt skede.  

 
 

2. En tävling på befintliga Örskolan ordnas där eleverna har grupparbeten kring den 
nya skolan med olika fokusområden, t. ex.  

a. Vissa interiöra ytors utformning och en del andra kvaliteter (workshop 
med arkitekt och projektledning anordnas för eleverna) 

b. Skolgårdarnas utformning och kvaliteter (workshop med 
landskapsarkitekt och projektledning anordnas för eleverna) 

c. Arbetena presenteras på moodboards av eleverna på ett informationsmöte 
och vinnare utses. Vinnande förslag tas i beaktning i skolans utformning 
och anslås på skolan. 
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3. Inför byggskedet ska avgränsningar i form av plank eller vepor sättas upp runt 
byggarbetsplatsen. Dessa kan elever tillsammans med bildlärare få dekorera. 

Byggskedet 
Förslag på aktiviteter som skulle bidra till en långsiktig social hållbarhet i Hallonbergen-Ör 
under byggskedet: 
 
Studiebesök för Örskolans elever för att se en byggarbetsplats alt. projektet besöker skolan. 
Projektledaren eller entreprenören kan berätta om bygget, och hur ett byggprojekt går till, 
vilka yrkesgrupper som deltar etc. Eventuellt platsbesök måste styras upp ordentligt 
eftersom en byggarbetsplats kan vara farlig. Inför besöket måste skyddsklädsel ordnas för 
barnen. Alternativt kan en avgränsad plats på bygget eller möjligen en utsnitslad bana 
förberedas. Oavsett krävs detaljplanering inför besöket. 
 
Studiebesök vid valda tillfällen för boende i området där vi berättar om byggprocessen. Inte 
för stora grupper åt gången – ca 10–15 är lagom då skyddsskor, hjälm och varselväst måste 
tillhandahållas de besökande. 
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Enklare aktiviteter i samband med projektets olika milstolpar kan ordnas; exempelvis vid 
första spadtag, taklagsfest eller invigning med mingel, fika, enklare buffé eller en så kallad 
”foodtruck” där elever och personal på befintliga Örskolan bjuds in.  
 

 
 
Första spadtag, Brinkskolan i Täby - 2013 

När skolan och idrottshallen står klar 
När skolan och idrottshallen står klara finns förutsättningar för fortsatta aktiviteter i 
skolans uthyrbara lokaler och i idrottshallen. 

6. Slutsats 
Nya skolan bidrar till långsiktig social hållbarhet i Hallonbergen-Ör genom att skapa 
förutsättningar för möten och aktiviteter. Att bygga rättvist innebär att offentliga 
verksamheter, arbetsplatser, platser för offentligt eller gemensamt liv och kommersiella 
verksamheter ordnas.  
 
Skolan och idrottshallen skapar en variation av offentliga miljöer som tillåter framväxt av 
subkulturer och möten mellan dessa, där människor i områdena gör dessa platser till sina 
och skapar minnen kring dessa platser.  
 
Skolans och idrottshallens fysiska gestaltning bidrar till utvecklingen av social hållbarhet i 
Hallonbergen-Ör genom att skapa en gemenskap i området. Skolan knyter ihop 
stadsdelarna genom attraktiva mötesplatser som samnyttjas av olika grupper. Detaljplanen 
genomförs med utökad dialog, dvs. projektet ska väga in boende och framtida nyttjares 
perspektiv. Involvering av boende och nyttjare av skolan och idrottshallen ökar trivsel och 
minskar skadegörelse och därmed kostnaderna. 
 
Slutligen, förutom att räkna kvadratmetrar och byggmaterial i våra kostnadsberäkningar, 
bör varumärkesvärde, minskad in- och utflyttning, ökade marknadsvärden, 
elevomsättning, attraktionen vid rekrytering etc. vägas in.  
 
Miljöeffektivitet idag kommer att vara lönsamt i morgon då högre energikostnader spås. 
Byggnaden, inredningen och utemiljön planeras för en begränsad miljöpåverkan samt för 
en lång hållbarhet. Särskild vikt läggs på att skapa ett bra inomhusklimat.  
 
Hela anläggningen ska kännetecknas av rätt kvalité. Den ska vara enkel att städa, sköta, 
drifta och underhålla. Den ska vara funktionell, robust, lättskött – och estetiskt tilltalande.  
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Material väljs enligt SundaHus nivå A eller B och med hänsyn till livscykelkostnad. Det är 
särskilt viktigt att byggnadsdelar och fast inredning som ska finnas i byggnaden under lång 
tid är av god kvalité och har en utformning som är tidlös.  
 

 

 

 

 


