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Sammanfattning 
 

Bjerking AB har på uppdrag av Lokalfastigheter i Sundbyberg AB utfört en VA-utredning till 
underlag för detaljplan för nya Örskolan. Sundbybergs stad planerar för utveckling av 
stadsdelarna Hallonbergen och Ör. Detta kommer att leda till ett stort behov av ytterligare 
elevplatser i området. Planarbetet för en ny skola med tillhörande idrottshall pågår.  

Målet med utredningen är att få en helhetsbild av det befintliga VA-systemet och undersöka 
behovet av utbyggnad av systemet i samband med exploatering av området. En separat 
dagvattenutredning tas fram för att utreda rening- och fördröjningsåtgärder, se Örskolan – 
dagvattenutredning, Sweco, 2019-09-21. 

Befintligt VA-system i området består av vatten-, spillvatten-, trycksattspillvatten- och 
dagvattenledningar. Ledningar placerad i gångbanor runt om befintlig Örskolan samt i 
Örsvängen. Inom området finns kommunala och privata ledningar. Ett stort ledningsstråk 
ligger under byggnad som inte är optimal ur driftsynpunkt.     

I området finns en befintlig pumpstation för spillvatten. Samtliga spillvattenledningar i 
området rinner ner mot pumpstationen och trycks sen vidare väster ut genom 
tryckspilledning som placerad i ledningsstråk under byggnad vid Kavaljersbacken 12.   

Vattenledning har rundmatning och god kapacitet.  

Dagvattensystemet i området hanteras med dagvattenbrunnar och ledningar med måttlig 
kapacitet. Dagvatten avleds via dagvattenledning delvis norr ut i Örsvängen och delvis till 
Råstasjön. Råstasjön är hårt belastad av dagvatten från Sundbyberg och Solna stad. Sjön 
är näringsrik med mycket höga halter av fosfor och stora mängder föroreningar lagrade i 
sjöbotten. Vid bostadshuset, Kavaljersbacken 12, finns en lågpunkt intill byggnaden, som 
kan översvämmas vid kraftiga regn.  

I samband med nybyggnad av Örskolan och utbyggnad av intilliggande kvarter föreslås 
nyläggning av VA-ledningar. 

För bättre åtkomlighet, underlättande av drift samt på grund av platsbrist på skolgården 
föreslås placering av VA-ledningar i gångbana runt om Örskolan. Gångbana är 
gemensamhetsanläggning för området idag. Denna gångbana planeras att övergå till 
Sundbybergs stad.  
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Det nya VA-ledningsstråket föreslås att bestå av V160 PE/V250 PE, S300 PP och D400 
PP. Exakta dimensioner utreds i senare skede. SAVAB (Sundbyberg avfall och vatten AB) 
planerar att delvis riva befintliga privata VA-ledningar och ersätta de med nya kommunala 
ledningar. Förslag på ny ledningsdragning ger möjlighet att ta bort befintliga ledningar 
under hus på Kavaljersbacken 12, vilket förbättrar driften av ledningarna. Ny placering av 
servis föreslås för Örskolan samt för fastigheterna Blåklockan och Penninggräset (Ör 
centrum). Möjligheten att anlägga extra serviser för nya Örskolan finns. Resterande 
fastigheter föreslås få nya servisanslutningar i samma läge. 

Ny tryckspillvattenledning TS400 PE planeras att anläggas i Örsvängen vid ombyggnation 
av Ör centrum, detaljplanarbete pågår.  

Det finns vision från SAVAB och Sundbyberg stad att avlasta Råstasjön och leda 
dagvatten från utredningsområdet via nya ledningar till en ny damm och vidare via 
Råstabäcken till Brunnsviken. 

Inom kvartersmark bör åtgärder för dagvatten med avseende på rening och fördröjning av 
normala flöden skapas. Placering och typ av dagvattenanläggningar som föreslås inom 
skolans fastighet utreds och beskrivs i separat dagvattenutredning. Den befintliga 
lågpunkten vid Kavaljerbacken 12 bör åtgärdas.  
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 Uppdrag och syfte 
Bjerking AB har på uppdrag av Lokalfastigheter i Sundbyberg AB utfört en VA-utredning till 
underlag för ett upprättande av detaljplan för skola och idrottshall på fastigheten 
Kungsljuset 1 och del av fastigheterna Gullvivan 2 och Hundlokan 3 i stadsdelen Ör i 
Sundbyberg. Se figur 1 för utredningsområdet. 

Sundbybergs stad planerar för utveckling av stadsdelarna Hallonbergen och Ör. En 
handlingsplan för utveckling av Hallonbergen och Ör har tagits fram som pekar på ett stort 
behov av ytterligare elevplatser i området. Planarbetet för en ny skola med tillhörande 
idrottshall pågår.  

Denna rapport tas fram i syfte att utreda och beskriva det befintliga VA-systemet inom 
planområdet. Utredningen avser även behovet av utbyggnad och ombyggnad av VA-
systemet i samband med exploatering av området. En separat dagvattenutredning tas fram 
för att utreda rening- och fördröjningsåtgärder för dagvatten för nya Örskolan. 

 
Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerad med röd streckad linje. 

 Underlag 
Följande underlag har använts i VA-utredning för Örskolan: 

− Detaljplan för stadsdelen Ör (Sundbybergs stad, 27-08-1992) 

− Pågående planarbete (Planbeskrivning för detaljplan för skola och idrottshall på 
fastigheten Kungsljuset 1 och del av fastigheterna Gullvivan 2 och Hundlokan 3 i 
stadsdelen Ör i Sundbyberg (Sundbybergs stad, 2016-05-27)) 

− Baskarta (dwg) (2019-08-05) 

− Projekterad gata (dwg) (Sweco, 2019-09-12) 

− Projekterad skola (dwg) (Visbyark, 2019-07-16) 

− Projekterat landskap (dwg) (Tengbom, 2019-07-16)  

− Befintliga VA-ledningar (dwg) (SAVAB, 2019-08-05) 

Utredningsområde 
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− Samlingskarta (Sweco, 2019-08-28) 

− Teknisk förstudie STUP H-Ör: Ör centrum, PM geoteknik och hydrogeologi 
(Sundbybergs stad, 2018-12-03). 

− Teknisk förstudie STUP H-Ör: Ör centrum, PM VA och LSO (Sweco, 2019-07-
15). 

− PM Ör Centrum Dagvattenutredning (Tyrens AB, 2019-06-05).  

− Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Örsvängen 1, Sundbybergs stad. 
(Geosigma AB, 2018-03-15). 

− Miljöteknisk markundersökning, Örskolan, Sundbyberg. (Golder Associates AB,  
2018-10-17) 
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 Områdesbeskrivning 

3.1 Befintlig markanvändning och pågående detaljplanearbete 

Utredningsområdet utgörs i befintlig situation till stor del av en skola som ej används för 
verksamhet. Den befintliga skolbyggnaden kommer vid exploateringen att rivas. 
Intilliggande fastigheter och anläggningar utgörs av bostadshus och grönområden. 
Området är kuperat och sluttas åt sydöst, mot Råstasjön.  

Det planerade arbete omfattar en ny skolbyggnad, en idrottshall och tillhörande 
skolgårdsytor, se figur 2. 

 

Figur 2. Utredningsområdet är markerat med röd streckad linje. Planerad exploatering för skolan 
illustreras ovan befintlig markanvändning med mörkare linjer. 

Inom intilliggande fastigheter till utredningsområdet pågår planer för utbyggnad och 
nybyggnad av bostäder, se figur 3. 
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− Gulmåran 1: planeras påbyggnad (+ ca 80 bostäder) samt ett nytt flerbostadshus 
(+ ca 45 bostäder). 

− Hästhoven 2: planeras påbyggnad (+ ca 24 bostäder). 

− Blåelden 2: planeras påbyggnad (+ ca 18 bostäder). 

− Penninggräset 2 och del av Sundbyberg 2:39 (Ör Centrum): planeras nybyggnad 
av bostäder (+ ca 200 bostäder) och torgytor. 

− Klockstapeln (Väster om utredningområdet utmed Ursviksvägen): planeras nya 
flerbostadshus (+ ca 300 bostäder). 

 
Figur 3. Pågående planarbete i området. Fastigheter med planerad utbyggnad eller ny bebyggelse 
markerad med lila färg. Utredningsområdet markerad med röd streckad linje. 
  

Påbyggnad 

+ ca 24 bostäder 

Nybyggnad 

+ ca 200 bostäder 

Påbyggnad + ca 80 bostäder, 

nybyggnad + ca 45 bostäder 

Påbyggnad 

+ ca 18 bostäder 
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3.2 Geologi 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken inom de västra delarna av utredningsområdet av 
lera och silt. I de östra delarna under den befintliga skolan utgörs marken av urberg, se 
figur 4. 

 

Figur 4. Utdrag ur SGU:s jordartskarta (1:25 000 – 1:100 000). Utredningsområde markerat med 
röd streckad linje. 

Geotekniska och hydrogeologiska undersökningar har utförts på fastigheterna sydväst om 
utredningaområdet, Penninggräset 2 och delar av Sundbyberg 2:39, i samband med 
exploatering för Ör centrum. Undersökningen visade att marken inom områden med lera 
utgjordes av tunt lager fyllning med underliggande 0–2 m lera på friktionsjord. Under 
friktionsjorden följde berg. Grundvattennivån uppmättes under februari 2018 i korsningen 
mellan fastigheter Blåklockan, Penninggräset och Kungsljuset till + 13 vilket motsvarar ca 
2,5 m under befintlig mark1.  

Miljötekniska markundersökning av området identifierat lätt förorenad (metaller, 
petroleumprodukter och PAH) ytlig jord2.  

 

1 Teknisk förstudie STUP H-Ör: Ör centrum, PM geoteknik och hydrogeologi, Sundbybergs stad. Daterad 2018-
12-03. 
2 Miljöteknisk markundersökning, Örskolan, Sundbyberg. Golder Associates AB. Daterad 2018-10-17. 

Utrednings- 
område 



19U1817 

Sida 9 (16) 

 

 Befintliga VA-ledningar 
VA-systemet består av vatten-, spillvatten-, trycksattspillvatten- och dagvattenledningar. 
Inom området finns kommunala och privata ledningar, se figur 5. 

 

Figur 5. Befintligt VA-ledningsnät inom området. Röd streckad linje markerar utredningsområdet 
och svart streckad linje markerar fastighetsgränser. 
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4.1 Vatten 

Vattenledningen har rundmatning och god kapacitet. Kommunala vattenledningar ligger i 
Örsvängen, GC-vägen mellan kv. Gulmåran och kv. Blåelden samt vid GC-vägen mellan 
befintliga Örskolan och kv. Hästhoven och kv. Hundlokan. Vattenledning för serviser för 
Örskolan och Blåklockan ligger under fastigheten Gulmåran 1. Vattenledningarna är av 
dimension 200 – 300 mm och av materialet gjutjärn (GJ), se figur 6. 

 

Figur 6. Befintliga vattenledningar och dimensioner. 
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4.2 Spillvatten 

Spillvattensystemet har kommunala och privata ledningar som via självfall rinner ner till 
befintlig pumpstation placerad mellan kv. Gulmåran och kv. Blåelden. Spillvattnet trycks 
sedan upp via tryckspillvattenledning TS277 PE väster ut och ansluts därefter till 
självfallsledning (S400, anslutningsnivå VG+17,74 ej inmätt) vid kv. Ljungen 3 väster om 
Örsvängen, se figur 7. 

Privat spillvattenledning (S225 BTG) går i östlig riktning igenom utredningsområdets norra 
del i GC-vägen från kv. Hundlokan väster om Örskolan ner till kommunal huvudledning i 
Örsvängen (S400). Huvudledning för spillvattnet går söder ut och ansluter till 
pumpstationen. 

Privat spillvattenledning (S300) från fastigheter söder om utredningsområdet och 
Örsvängen kv. Violen 2 leds norr ut till pumpstationen.  

Spillvattenledning (S225 BTG) och tryckspillvattenledning (TS277 PE) ligger i gångyta 
mellan förskola (kv. Blåklockan) och Örskolan. Ledningarna ligger på normalt ledningsdjup, 
ca 2–2,5 m under befintlig mark, och rinner mot befintlig pumpstation. Ledningsstråket 
ligger under huset vid Kavaljersbacken 12. 

 
Figur 7. Befintliga spillvattenledningar och dimensioner. Pumpstation markerad med lila cirkel. 
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4.3 Dagvatten 

Dagvattensystemet i området hanteras med dagvattenbrunnar och ledningar med måttlig 
kapacitet. Dagvatten inom området avleds delvis via dagvattenledning norr ut i Örsvängen 
och delvis till Råstasjön sydöst om området, se figur 8. Avledningen till Råstasjön sker via 
en dagvattenledning, dimension 600 mm, med låg lutning, som slutar med stenkista. Då 
ledningen fylls, bräddar dagvatten från stenkista mot öster till Råstasjön, se figur 8 och 9.  

Råstasjön är hårt belastad av dagvatten från Sundbyberg och Solna stad. Sjön är näringsrik 
med mycket höga halter av Fosfor och stora mängder föroreningar lagrade i sjöbotten3.  

Vid bostadshuset, Kavaljersbacken 12, finns en lågpunkt intill byggnaden, se röd markering 
i figur 8. Vid platsen finns även en källaringång.  

 
Figur 8. Befintliga dagvattenledningar och dimensioner. Befintlig lågpunkt markerad med röd ring.  

 

3 PM Ör Centrum Dagvattenutredning, Tyréns AB. Daterad 2019-06-05.  
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Figur 9. Befintligt dagvattensystem med utlopp vid Råstasjön. Befintlig stenkista markerad med röd 
ring.  

Stenkista 



19U1817 

Sida 14 (16) 

 

 Planerade VA-ledningar 
I samband med nybyggnad av Örskolan och utbyggnad av intilliggande kvarter föreslås 
nyläggning av VA-ledningar. För planerat VA-system se figur 10. 

 
Figur 10. Planerat VA-ledningar. Pilar markerar rinnriktning i ledning.  
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För bättre åtkomlighet, underlättande av drift samt på grund av platsbrist på skolgården 
föreslås placering av VA-ledningar i gångbana runt om Örskolan.  

Gångbana är gemensamhetsanläggning för området idag. Denna gångbana planeras att 
övergå till Sundbybergs stad.  

Nya ledningar föreslås placeras i gångbana mellan den västra delen av skolgården och 
fastigheten Hundlokan 3 samt mellan fastigheterna Gullvivan 2 och Hästhoven 2, se 
grönmarkerat ledningsstråk figur 10. Det nya VA-ledningsstråket föreslås att bestå av V160 
PE/V250 PE, S300 PP och D400 PP. Exakta dimensioner utreds i senare skede. SAVAB 
tar över de befintliga privata VA-ledningarna i gångbana, och ersätter dem med nya 
kommunala ledningar. Nya ledningsstråket ansluts därefter till befintliga ledningar i 
Örsvängen. Ovanstående ledningsomläggningar ger möjlighet att ta bort befintliga VA-
huvudledningar under huset Kavaljersbacken 12 vilket förbättrar driften.  

Befintliga VA-ledningar under huset Kavaljersbacken 12 proppas och kommer enbart 
användas som VA-servis till fastigheten Gulmåran.  

Befintlig VA-servis till Örskolan rivs. Ny VA-servis föreslås norr om planerad idrottshall. 
Möjligheten att anlägga extra serviser för nya Örskolan finns i gångbana mellan den västra 
delen av skolgården och fastigheten Hundlokan 3. Alla extra serviser kommer debiteras 
enligt gällande VA-taxa. 

Fastigheten Blåklockan föreslås att anslutas till nya VA-ledningar. Om självfallsanslutning 
till huvudledningar inte är möjlig kommer SAVAB att bekosta ett LTA-pumpsystem.  

Fastigheten Penninggräset (Ör centrum) föreslås att få en servisanslutning i den norra 
delen av fastigheten till planerade VA-ledningar, se grönmarkerade ledningar i figur 10. 
Fastigheten får då en servis mot norr samt en servis mot söder, vid Örsvängen, som 
projekteras i detaljplanen för Ör centrum. Servis mot norr innebär att VA-ledningar i 
Ringleken, som planeras i detaljplan för Ör centrum, inte behöver anläggas, vilket ger 
möjlighet för sopsug till Örskolan placeras i Ringleken, se rosa markering i figur 10.  

Resterande fastigheter inom området som idag är anslutna till VA-ledningsnätet kommer 
att få nya servisanslutningar i samma läge.  

Ny tryckspillvattenledning TS400 PE planeras att anläggas i Örsvängen vid ombyggnation 
av Ör centrum, se gulmarkering i figur 10. Detaljplanarbete pågår.  

5.1 Dagvattenhantering 

Det finns en vision från SAVAB och Sundbyberg stad att avlasta Råstasjön och leda 
dagvatten från utredningsområdet igenom nya ledningar i gångbana vid Malins park norr 
om Örskolan mot befintlig parkering i Örsvängen och igenom befintlig grönyta (som 
föreslås att omvandlas till damm) vidare i trumma under Sjövägen och anslutas till 
Råstabäcken som rinner ner till Brunnsviken. 

Inom kvartersmark bör åtgärder för dagvatten med avseende på rening och fördröjning av 
normala flöden skapas. Placering och typ av dagvattenanläggningar som föreslås inom 
skolans fastighet utreds och beskrivs i separat dagvattenutredning.  

Den befintliga lågpunkten vid Kavaljerbacken 12 bör åtgärdas, för mer information se 
dagvattenutredning.  
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 Fortsatt arbete 
 
Denna utredning har tagit hänsyn till ett större område för att skapa en helhetssyn på 
vatten- och avloppssystem.  Denna utredning är övergripande och kräver vidare 
utredningar för VA.  Bjerking rekommenderar att utföra i nästa skede kapacitetsutredning 
för samtliga ledningar (vatten/spill/dag), modellering av systemet för vatten och modellering 
av systemet för tryckspillvatten. Inmätningar bör utföras av samtliga befintliga serviser och 
anslutningspunkter. 
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