STADSLEDNINGSKONTORET
Gustav Björeman

2016-01-22
DNR KS-0056/2015

SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för bostäder och park på del av fastigheterna
Gullvivan 2, Hundlokan 3, Hästhoven 2 och Sundbyberg 2:39
(klockstapeln) i Ör, Sundbybergs kommun
Planprocessen

Detta är en samrådshandling för en detaljplan. Från och med den 2 maj 2011 gäller
en ny plan- och bygglag. Arbetet med denna detaljplan påbörjades efter den 2 maj
2011, och är därmed upprättad i enlighet med den nya lagen, PBL 2010:900.
Arbetet med detaljplanen påbörjades mellan den 2 maj 2011 och den 31 december
2014, och är därmed upprättad i enlighet med PBL 2010:900.
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Så här långt har vi kommit i planprocessen
Handlingar
Detaljplanen består av denna planbeskrivning och plankarta med bestämmelser. Till
underlag för detaljplanen finns utredningar som listas i slutet av planbeskrivningen.
Bakgrund
Sundbybergs stad planerar för en utveckling av stadsdelarna Hallonbergen och Ör.
Arbetet tar sin utgångspunkt i en fördjupad översiktsplan från 2005, ett
planprogram från 2011 och det omfattande dialogarbete som bedrivits under
namnet PARK LEK under 2010-2014.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009 att ge dåvarande
stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja planarbete för
bostadsförnyelse och stadsförnyelse inom stadsdelen Ör och del av Hallonbergen.
Den 9 december 2013 beslutade stadsbyggnads- och miljönämnden att fortsätta
planarbetet i tre områden varav planområdet för del av Gullvivan 2 och Sundbyberg
2:39 (klockstapeln) är ett.
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Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i flerbostadshus inom del av
fastigheten Gullvivan 2 m fl samt att Malins park överförs till kommunalt
huvudmannaskap.
Syftet med detaljplanen är också att:
-

Ny bebyggelse anpassas till Örs karaktär och struktur

-

Aktivera och utveckla Ursviksvägen genom placering av bebyggelse med
entréer mot vägen vilket gör vägen mer befolkad och överblickad.
Utvecklingen inom planområdet förutsätter en omvandling av Ursviksvägen
som ger plats för alla trafikslag i gatumiljön.

-

Skapa ett mer överblickat och tryggare stråk längs Örsvängen genom
placering av bebyggelse med entréer mot Örsvängen.

Huvuddrag

Områdena närmast Ursviksvägen och Örsvängen planläggs för bostäder i fem till
åtta våningar. På höjden placeras bebyggelse i fem-sex våningar och längre ner i
topografin placeras de högre husen. En större sammanhängande del av befintlig
naturmark i sluttningen nordöst om området planläggs inte utan sparas som mark
som inte får bebyggas inom fastigheten Gullvivan 2. Befintlig stadsdelspark
(”Malins park”) ligger idag på kvartersmark som delas av flera fastigheter och
överförs i detaljplanen till allmän platsmark.

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 enligt bestämmelserna i MB 3, 4
och 5 kapitlet.

Planområdet
Läge och areal
Planområdet ligger i stadsdelen Ör och avgränsas i väster av Ursviksvägen, i söder
av Örsvängen och gränsar i öster och norr till befintlig bebyggelse. Den
stadsdelspark som kallas Malins park ingår i planområdet.

2

Kartan visar planområdets läge i Sundbyberg, inringat i rött.
Planområdets area är ca 2,3 hektar.
Markägoförhållanden
Huvuddelen av planområdet utgörs av del av fastigheten Gullvivan 2 som ägs av
Fastighets AB Förvaltaren. Vidare ingår mindre delar av fastigheterna Hundlokan 3
(ägs av Fastighets AB Förvaltaren), Hästhoven 2 (ägs av BRF Hästhoven 2) och
Sundbyberg 2:39 (ägs av Sundbybergs stad).

Tidigare ställningstaganden och planering
Översiktsplan
I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013,
anges att de riktlinjer som arbetats fram i den fördjupade översiktsplanen (antagen
av kommunfullmäktige den 21 mars 2005) för Rissne-Hallonbergen-Ör ska gälla i
sin helhet.
Fördjupad översiktsplan för Rissne-Hallonbergen-Ör
Den fördjupade översiktsplanen för Rissne-Hallonbergen-Ör antogs av
kommunfullmäktige i mars 2005.
Planområdet ingår i område H1 – området mellan Hallonbergen och Ör, där anges
följande:
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•
•

•
•

Inom detta område finns det en stor potential att genom kompletteringar
stärka sambanden mellan Ör och Hallonbergen och stärka
centrumfunktionen i Hallonbergens centrum.
Bebyggelsekompletteringar kan prövas i rätt stor omfattning i detta område.
Det gäller främst på båda sidor om Ursviksvägen i syfte att knyta ihop
stadsdelarna. I denna strävan kan även en överdäckning av Ursviksvägen
prövas.
Mellan korsningen Rissneleden/Ursviksvägen och fram till bron bör
bostäder vara utgångspunkten, framför allt på Örsidan. På Hallonbergssidan
kan andra alternativ övervägas.
Ursviksvägen är en av Sundbybergs viktigaste vägar och kompletteringar
kring denna är ett sätt att utnyttja vägens viktiga betydelse som
förbindelselänk mellan kommunens olika delar.

Planprogram
Planområdet ingår i planprogram för Hallonbergen och Ör, antaget av
stadsbyggnads- och miljönämnden i december 2013.
Mål och vision för planprogrammet som berör planområdet är:
• att stadsdelen Ör och det offentliga rummet i Örs centrum stärks.
• att sambandet mellan Ör och Hallonbergen stärks och att underlag skapas
för service i Ör och Hallonbergen.
• att trygghet, tillgänglighet och social integration ska främjas genom
stadsbildning.
• att utefter Ursviksvägen skapa en stadsmässighet som underlättar bildandet
av stråk till centrala Sundbyberg.
Vidare anger programmet följande som är relevant för aktuell detaljplan:

• Verka för att ordna marknära boende, seniorbostäder, studentbostäder med

mera
• Parkering i garage och utmed gatorna eftersträvas
• Mark för gator, parker etc. ska vara kommunal.

Planområdet pekas i planprogrammet ut som område för kompletteringsbebyggelse.
Söder om befintliga bostäder vid Mamsellstigen pekas ett grönstråk ut. För
planområdet anges att:
•

•

Ursviksvägen byggs om till ett samlande gaturum som ger karaktär och
stadga. Kring gatan placeras hus i 5-7 våningar. Bebyggelsen vänder sina
entréer mot gatan och ger liv i stadsrummet. I husen ges möjlighet för
publika lokaler. Bebyggelsen understryker gatans riktning och tydliggör
gränsen mellan det offentliga gaturummet och den privata uteplatsen.
Ör kompletteras med ny bebyggelse som bidrar till att skapa mer
stadsmässighet med levande gaturum. Entréerna vänder sig mot gatorna och
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husen markerar tydligt kvarterens avslut. Bebyggelsen varierar i skala och
form från nätta punkthus, lamellhus till trevånings stadsradhus. Mötet med
befintlig bebyggelse studeras noga för att erhålla anpassning i skala och
lämpligt respektavstånd.
PARK LEK
Efter att planprogrammet för Hallonbergen-Ör var ute på samråd avstannade
planarbetet i dess formella mening och en utökad dialog med boende och andra
aktörer tog vid. Denna satsning bedrevs i projekten PARK LEK och PARK LEK
PARLAMENT. Arbetsmetoden är framtagen av konstnären Kerstin Bergendal.
Den utökade dialogen har visat på ett brett engagemang för stadsutvecklingsfrågor
och planeringsförutsättningarna har delvis förändrats.
Stadsbyggnads- och miljönämnden godkände den 9 december 2013 redogörelsen
för PARK LEK och PARK LEK PARLAMENT som innehåller följande
Huvuddrag i fortsatt planarbete som berör planområdet:
•

Den existerande skillnaden i karaktär mellan stadsdelarna ska behållas
och inte byggas bort genom att man bygger ihop stadsdelarna.
Olikheterna är en tillgång. Den fortsatta utvecklingen bör därför utgå
ifrån att det ska finnas både områden med ro, och områden som är mer
urbana.
• Örs huvudsakliga identitet som lågmält rofyllt område och
Hallonbergens stora gårdsrum och de rofyllda slänterna mot
naturområden kan stärkas, som identitetsbärande princip.
• En utveckling av området från Hallonbergen Centrum mot
Enköpingsvägen kan på ena sidan få stora gröna kvaliteter, genom ett
nytt nord-sydligt grönstråk som binder samman området kring Lötsjön
med Ursviks motionsområde och naturreservatet.
Vidare innebar stadsbyggnads- och miljönämndens beslut den 9 december 2013 att
planarbetet skulle fortsätta i tre områden, se karta nedan (A, B och C).
Planområdet för aktuell detaljplan för bostäder på del av fastigheterna Gullvivan 2
och Sundbyberg 2:39 motsvarar område B och den del av område C som ligger
närmast Ursviksvägen. Det har bedömts nödvändigt att bedriva planarbetet för
detta område som en helhet då frågan hur bebyggelsen i planområdet ska möta
Ursviksvägen är strategisk för utvecklingen av Hallonbergen-Ör samtidigt som
bebyggelsen i planområdet måste forma en fungerande helhet.
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Illustration planområden, bilaga till stadsbyggnads- och miljönämndens beslut den 9 december
2013.
Idéverkstad
I januari 2015 hölls två idéverkstäder kring utvecklingen av planområdet. Syftet med
idéverkstäderna var att konkretisera utvecklingen av området och bygga vidare på
tidigare planarbete samt det övergripande visionsarbete som drivits inom ramen för
PARK LEK för stadsdelarna Hallonbergen och Ör.
Resultatet sammanfattades i en rapport med tre bebyggelsestrukturer som visar på
tre möjliga ”vägval” för utvecklingen av området. Stadsledningskontoret bedömer
att av de tre vägvalen representerar Storgårdskvarter den mest trovärdiga inriktningen
sett utifrån planeringsunderlaget listat ovan. Planförslaget i denna planhandling
baseras på huvuddragen i vägvalet Storgårdskvarter.
Detaljplaner
Planområdet omfattas av gällande detaljplan C271 som vann laga kraft år 1993.
Planområdet är planlagt som mark som inte får bebyggas inom bostadskvarter, samt
som naturmark.
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Utdrag ur gällande detaljplan för Ör, laga kraft 1993.
Planering i närområdet
Stadsutvecklingsstrategi för Hallonbergen-Ör
Stadens övergripande planering (se ovan under Tidigare ställningstaganden och planering)
ska resultera i en stadsutvecklingsstrategi för den övergripande utvecklingen i
stadsdelarna. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till strategin under våren
2016.
Örskolan
Örskolan behöver en ny F-6 skola för att motsvara behovet som finns. En förstudie
pågår och beräknas vara klar våren 2016. För att bygga ut skolan kommer en ny
detaljplan att behöva upprättas.
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Norra Råstabäcken
För att bl a förbättra vattenkvalitén i Brunnsviken har Sundbybergs stad påbörjat en
utredning av hur Norra Råstabäcken kan utvecklas ur ett fördröjnings-, renings- och
rekreativt hänseende.
Rissneleden/Östra Madenvägen (Freden större)
Inom verksamhetsområdet möjliggörs en komplettering med bostäder på nuvarande
markparkeringar. Detaljplanen vann laga kraft under 2015 och uppförande av nya
bostäder planeras påbörjas under slutet av 2016.
Kavaljersbacken i Ör (Gulmåran)
Staden undersöker i ett pågående detaljplanearbete möjligheten att ändra
detaljplanen för fastigheten Gulmåran i Ör, så att befintlig byggnad kan byggas på
med tre våningsplan.
Blåelden
Bostadsrättsföreningen Blåelden i Ör har inkommit med en förfrågan om
upprättande av ny detaljplan som möjliggör en påbyggnad med 1-2 våningar på
punkthusen inom fastigheten. Kommunstyrelsen gav i november 2015
stadsledningskontoret uppdrag att påbörja planarbete för att pröva en påbyggnad
med 1-2 våningar.
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Planeringsförutsättningar
Områdesbeskrivning
Stadsplanen för Ör antogs 1963 och innebar att området disponerades för
bostadsbebyggelse med tillhörande bostadskomplement. Höjdpartiet i områdets
södra del gavs en bebyggelse som vänder sig mot Golfängarnas lek- och
parkanläggningar. Resten av stadsdelen grupperades kring ett centralt öppet parti
med skola och lekområden och en centrumbyggnad med butiker i anslutning.
Bebyggelsen på kullarna gavs formen av längor på jämna nivåer något under krönen
med öppningar för utblickar mot Golfängarna. Hushöjden är tre till fem våningar
beroende på marklutningen. I områdets norra delar är bebyggelsen 9-vånings
punkthus ordnade i rader på ett sådant sätt att ett visuellt samband hålls mellan det
interna friområdet och det stora dalstråket.
Hela stadsdelen trafikmatas med en gatuslinga som ansluter till Ursviksvägen i två
punkter. Stadsdelen planerades med en differentiering av gång- och biltrafik så att
alla entréer till lamellhusen vänder sig mot gångtorg mellan husen där endast
ambulans och liknande tillåts. Parkering löstes genom markparkering och garage.
Ör har en stark och konsekvent genomförd stadsplaneform där bebyggelsen ligger
placerad utifrån landskapet men där bebyggelsen också på vissa platser, ibland med
hjälp av grönskan, formar tydliga rumsligheter och gårdar.
Landskapsbild och vegetation
Innan stadsdelen Ör byggdes rymde området ett i huvudsak barrskogsbevuxet
höjdparti med relativt branta sluttningar, i söder mot Golfängarnas slutna
landskapsrum och i Öster mot Råstasjön. Den norra delen av området upptogs till
största delen av öppna marker med inslag av lövskog som sänker sig mot dalstråket
som inrymmer Råsta gärde och Råstasjön.
Bebyggelsen omges av sparad naturmark och anlagd parkmark. I skogsmarken är
tallen det dominerande trädslaget. Generellt är tallarna äldst och lövträden yngre
och de högsta naturvärdena är knutna till tall.
Planområdet består i väster av naturmark med skogsbevuxna hällar och sluttningar
med blandskog (äldre och yngre tall samt yngre asp, björk, sälg, ek och medelålders
gran). Berghällar och block förekommer, på berghällen växer enbuskar, ris, gräs och
örter, t ex liljekonvalj. I öster ingår i planområdet en del av det anlagda parkstråk
som sträcker sig genom Ör med Malins park centralt i stadsdelen. Parkmarken
karaktäriseras av anlagda gräsmattor, planterade buskar och planterad lönn, rönn,
björk och enstaka ekar.
I Naturvärdesinventering och översiktlig ekologisk utredning Hallonbergen-Ör, 2015-12-21, har
naturmarken i planområdet bedömts ha ”visst naturvärde” (naturvärdesklass 4 av
klasserna 1-4, där 1 innebär högsta naturvärde). Bedömningen baseras på förekomst
av berghäll, block, äldre träd, blandade trädslag och lite död ved.
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Vegetationen i planområdet har betydelse som rumsbildande grön ridå mellan
Ursviksvägen och Ör, särskiljer Ör och Hallonbergen och bidrar till Örs karaktär av
lugnt bostadsområde inbäddat i grönska.
En trädinventering har genomförts i planområdet, Svartsjö trädkonsult 2015-05-04.
Träden har bedömts utifrån deras förutsättningar i dagsläget, utan påverkan av
eventuell byggnation. Träden som redovisas har tilldelats ett bevarandevärde baserat
på deras art, ålder, storlek och form samt kondition(vitalitet och strukturell
kondition). Inga bedömningar av trädens biologiska naturvärden eller de
kulturhistoriska värdena har gjorts. De bevarandevärda träden i planområdet är
främst större tallar, men även bevarandevärd skogsek, skogslönn, lind, lönn och
vårtbjörk finns i det inventerade området.
Rekreation
Rekreationsvärdet i planområdet bedöms vara begränsat, det genomkorsas av några
stigar men är bitvis svårt att röra sig genom på grund av tät vegetation och
höjdskillnader. Mest intensivt nyttjat för lek och rekreation är högpunkten med berg
i dagen nära Örsvängen i planområdets södra del.
Inom planområdet och i dess närhet finns park- och naturområden med stora
rekreationsvärden i form av Malins park, Golfängarna med omgivande sluttningar
och Råstasjön i Solna.
Geologi
Enligt översiktlig geologisk grundkarta för Sundbyberg består planområdet av berg,
friktionsjord.
Planområdet är på kommunens markradonkarta utmärkt som eventuellt
högriskområde för markradon, varför markradon bör kontrolleras innan
byggnation.
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Vy mot planområdet från Hallonbergen. Till höger Örbron. I förgrunden Ursviksvägen.

Planområdets norra del utgörs av en skogsbevuxen sluttning med en trädridå närmast punkthusen
i kvarteret Gullvivan.

Planområdets sydöstra del är den del som är mest nyttjad för lek. På bilden flerkronig yngre ek och
kojor.
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Bild mot väster. Planområdets sydöstra del med hällmarker och blandad vegetation till höger i bild.

Örbron sedd norrifrån och gång- cykelväg längs Ursikvsvägen.

Vy från Malins park mot planområdet.
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Dagvatten
Planområdet avvattnas till Norra Råstabäcken som mynnar i Råstasjön och vidare
till Brunnsviken.
Markföroreningar
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar.
Bebyggelse
I planområdet finns ingen bebyggelse. En klockstapel tillhörande kyrkan i
Hallonbergen finns sedan 1970-talet uppställd i planområdets västra del nära
Ursviksvägen. Klockspelet finns inte kvar och klockstapeln har idag ingen funktion.

Klockstapeln sedd från Ursviksvägen
I Malins park finns parkanläggningar, lekplats m m.
Trafik
Örsvängen
I Ör leds gång-, cykel- och biltrafiken tillsammans genom området på lokalgatan
Örsvängen. Örsvängen löper som en ring runt stadsdelen med in- och utfarter från
Ursviksvägen samt från Hallonbergen centrum via Örbron/ Gesällvägen. Vägen
trafikeras av cirka 1600 fordon/vardagsdygn enligt mätningar 2011.
Ursviksvägen
Ursviksvägen är en av Sundbybergs viktigaste vägar som knyter samman centrala
Sundbyberg med Hallonbergen, Ör och vidare norrut mot Enköpingsvägen och
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Ursvik. Vid planområdet är Ursviksvägen ca 3 m lägre än Örsvängen som går på
bro över Ursviksvägen sydväst om planområdet. Ursviksvägen vid planområdet har
karaktären av trafikled och är i sin nuvarande utformning dimensionerad för
genomfartstrafik i 70 km/h. Stängsel hindrar gångtrafikanter från att passera vägen.
Längs Ursviksvägens östra sida löper ett viktigt gång- och cykelstråk som förbinder
centrala Sundbyberg och Ursvik. Vägen trafikeras av cirka 13 500
fordon/vardagsdygn enligt mätningar 2011.
En trafikanalys med uppskattning av framtida trafikflöden på Enköpingsvägen och i
Hallonbergen och Ör har genomförts av Sweco och sammanställts i PM trafikanalys
Hallonbergen-Ör. Till grund för analysen ligger en uppdaterad befolkningsprognos
där kommande exploateringar i Hallonbergen och Ör uppskattats och räknats med.
I analysen studeras tre alternativ för Enköpingsvägen:
1. Två körfält i vardera riktning och 70 km/h
2. Två körfält i vardera riktning och 50 km/h
3. Ett körfält i vardera riktning och 40 km/h
Enligt analysen kommer den framtida mängden biltrafik på Ursviksvägen bli
väsentligt lägre i både alternativ 2 och 3, jämfört med alternativ 1, till följd av att
Enköpingsvägen blir en mindre attraktiv färdväg . Trafiken väljer istället väg runt
området, bland annat längs med Kymlingelänken. På den del av Ursviksvägen som
gränsar till planområdet uppskattas biltrafikflödet år 2025 till 21 300 fordon per
vardagsmedeldygn med alternativ 1, att jämföra med 9 500 med alternativ 2 och
8 900 med alternativ 3.
Det ska betonas att en reell sänkning av hastigheten längs Enköpingsvägen
förutsätter åtgärder kring vägen, såsom ny bebyggelse, så att gaturummet förändras
och därmed trafikanternas upplevelse av lämplig hastighet.
Gång- och cykelvägar
Örsvängen har trottoarer längs hela sin sträckning, dock inte på båda sidor av
vägen. Separata cykelbanor finns i delar av Ör. Ett flertal gångvägar löper genom
stadsdelen. De större gång- och cykelstråk som kopplar till närliggande områden
ligger till stor del runtomkring stadsdelen med avstånd från bebyggelsen.
Från Örsvängens södra del går en gångväg genom planområdets östra del. Den har
lutningar på upp till ca 9% och är inte tillgänglighetsanpassad.
Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgänglighet till kollektivtrafik. Närmaste tunnelbanestation
finns i Hallonbergen, cirka 200 meter från planområdet. Härifrån utgår även ett
tiotal busslinjer med målpunkter inom och utanför kommunen.
Tunnelbanestationen Näckrosen i Solna ligger även inom gångavstånd.
Busshållplatser finns på Ursviksvägen och Örsvängen cirka 50 m från planområdet.
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Parkering och angöring
Ör planerades med ett förhållandevis stort antal parkeringsplatser i garage och
ytparkering. Enligt parkeringsutredning upprättad av Fastighets AB Förvaltaren
finns idag ett överskott av parkeringsplatser i förhållande till behovet sett till
Sundbybergs stads parkeringsnorm.
Det finns inga parkeringsplatser på Ursviksvägen eller Örsvängen. Vid Örs centrum
längre söderut och vid Örvallen i norr finns ett antal parkeringsplatser på
kommunal mark finns parkering. Övrig parkering i Ör sker på kvartersmark.
Service
Ör är idag primärt ett bostadsområde med en mindre grad av kommersiell och
kommunal service. Örs centrum som ligger 250 m från planområdet inhyser ett
närlivs och en pizzeria. Inom gångavstånd erbjuds även till det utbud av
kommersiell och offentlig service som finns i Hallonbergen centrum.
Örskolan med klasser F-6 samt förskolan Blåklockan med åtta avdelningar ligger
centralt i Ör. Örskolan planeras på sikt att byggas ut till en två- alternativt
treparallellig skola.
Störningar och risker
Planområdet är utsatt för buller från biltrafik från Ursviksvägen i väster. Även
biltrafiken på Örsvängen i söder innebär en bullerstörning.
Nordväst om planområdet finns en drivmedelsstation (OKQ8). Till stationen sker
transporter av fordonsdrivmedel och gasolflaskor. Lossningsplats för tankfordon är
ca 65 m från den närmaste delen av planområdet. Utifrån upprättad riskutredning
har bedömningen gjorts att ingen av de identifierade riskkällorna (olycka vid
lossning, transporter av drivmedel och gasol) ger upphov till en oacceptabel risknivå
för planområdet, vilket innebär att inga restriktioner på markanvändningen finns ur
risksynpunkt.
Teknisk försörjning
Ledningsnät för el, vatten, avlopp och fjärrvärme finns i anslutning till planområdet.
En luftledning för starkström passerade tidigare genom området, den har flyttats
och lagts under mark närmare Enköpingsvägen.
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Förslag
Övergripande struktur
Förslagets grundprinciper är att:
•

Använda befintligt gatunät

•

Aktivera gatorna genom att placera bebyggelse med entréer och angöring
mot gatorna (Ursviksvägen och Örsvängen), vilket bidrar till att
o tydliggöra gaturummet och göra det mer överblickat och tryggare.
o stärka gatorna som stråk och kopplingar mellan Ör och
Hallonbergen (Örsvängen) samt mellan centrala Sundbyberg och
Ursvik (Ursviksvägen).

•

Spara delar av naturmarken för att bidra till att rama in bebyggelsen med
grönska och bibehålla Örs lugna gröna karaktär. Genom släpp i bebyggelsen
upp mot naturmarken möjliggörs rörelse genom kvarteret.

•

Göra gatorna grönare genom trädplantering i Ursviksvägen och
förgårdsmark med planteringar framför bostadshusen.

•

Utveckla Malins park som en central stadsdelspark i Ör. Parken föreslås
övergå till kommunal ägo och förvaltning.

Situationsplan. Bild: Tengbom, Ettelva arkitekter.
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Sektion genom Ursviksvägen (till vänster), föreslagen bebyggelse längs Ursviksvägen och sparad
naturkulle (till höger).
Bild: Tengbom.

Längdsektion med föreslagen bebyggelse längs Ursviksvägen. Bild: Tengbom.

Sektion genom bebyggelse på Mamsellstigen (till vänster) och föreslagen bebyggelse längs Örsvängen
(till höger). Bild: Ettelva arkitekter.

Sektion genom Ursviksvägen (till vänster), föreslagen bebyggelse längs Örsvängen och befintlig
bebyggelse på Majeldsvägen (till höger). Bild: Ettelva arkitekter.
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Parker och rekreation
Den sparade naturmarken norr om föreslagen bebyggelse har på grund av
höjdskillnader och brist på allmänna målpunkter inte bedömts lämplig som allmän
parkmark. Naturmarken ska vara fortsatt möjlig att nå även om den inte i sin helhet
är möjlig att göra tillgänglig för rörelsehindrade. Släpp i bebyggelsen öppnar upp
mot naturmarken och stängsel och grindar får inte uppföras i dessa släpp.
Bostadsgårdar som vetter mot naturmarken kommer att vara tillgängliga.
Stadsdelsparken i Ör som kallas Malins park föreslås övergå till kommunalt
huvudmannaskap. Parken föreslås rustas upp. Förslag på parkens framtida
utformning ska tas fram i ett senare skede.
Ny bebyggelse
De högsta husen placeras i planområdets lägsta delar så att trädtopparna kan synas i
höjd med hustaken. Ursviksvägen vid planområdet utgör en sänka och där föreslås
bebyggelse i sex-åtta våningar. I den högsta delen blir bebyggelsen ca 6 m högre än
punkthusen på Mamsellstigen. Längs den högre belägna Örsvängen föreslås
bebyggelse i fem-sex våningar. Byggnadshöjden mot Örsvängen varierar mellan ca
36 och 38 meter över nollplanet vilket kan jämföras med befintlig bebyggelse på
Spelmanshöjden 35,5 m över nollplanet.
Gestaltningsprinciper
Bebyggelsen ska ha en gestaltning som bidrar att göra Ursviksvägen och Örsvängen
till upplevelserika, omväxlande och gröna gaturum. Arkitektur och markgestaltning
ska bidra till dessa mål.
Bebyggelsen kommer att utgöra ett nytillskott till Örs enhetliga bebyggelse.
Arkitekturen ska anpassas till Örs bebyggelse men också vara ett tillägg som är
tydligt nytt.
Principer inom planområdet för att uppnå målen ovan är att
-

Bebyggelsen ska anpassas till terrängen

-

Bebyggelsen ska öppna upp mot naturmarken i norr och öster. Skyddade
gårdsmiljöer skapas mot naturen.

-

Bebyggelsen ska ges en relativt uppbruten planform och byggas upp av
mindre volymer som varierar i höjd och genom förskjutningar i fasadliv.
Den uppbrutna formen möjliggör också passage genom området för
besökande. Grindar eller staket får inte uppföras.

-

Ursviksvägen och Örsvängen byggs om så att alla trafikslag ges plats i
gatumiljön (se nedan under Gator och trafik)

-

Förgårdsmark med planteringar ska anläggas mot Örsvängen och
Ursviksvägen. Mindre torg och angöringsplatser skapas mellan husen.
Bebyggelsen utformas med balkonger, uteplatser och loftgångar med
planteringsytor mot gata vilket bidrar till gatans liv. Entréer ska annonseras
mot gatan och ha uppglasade partier. Bostadsutrymmen och utrymmen som
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cykelförråd och tvättstugor i bottenvåningar mot gata förses med fönster för
att aktivera fasaden.
-

Fasader ska utformas i trä, puts eller tegel. Bottenvåningar kan utföras i ett
avvikande material som är tåligt.

-

Murar, trappor och ramper ska utföras i naturliga stenmaterial eller
platsgjuten betong

-

Bebyggelsen ges tydligt betonade horisontella och/eller vertikala linjer likt
Örs befintliga bebyggelse

Bostadshus mot Ursviksvägen
Ny bostadsbebyggelse föreslås placeras med entréer mot Ursviksvägen. I norr bildas
en husgrupp med gemensam gård. I söder bildas tillsammans med bostadshusen
mot Örsvängen en husgrupp med gemensam gård i flera nivåer.
Mot Ursviksvägen möjliggörs med förslaget en total våningsyta om ca 11 000 m2,
motsvarande ca 110 lägenheter enligt schablonberäkning. I exploatörens förslag
ligger tyngdpunkten dock på små lägenheter vilket i förslaget ger totalt 141
lägenheter.

Elevation mot väster. Bild: Tengbom.
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Perspektiv från norr. Bild: Tengbom.

Perspektiv längs Ursviksvägen. Bild: Tengbom.
Utformning
Bebyggelsen mot Ursviksvägen gestaltas med uppbrutna volymer, ett tema som
återkommer i bebyggelsen mot Örsvängen, och samtidigt ett sammanhållet
formspråk. Likt den övriga bebyggelsen i Ör ges husen ett lugnt, harmoniskt och
funktionellt uttryck.
Husen föreslås uppföras i trä med en gestaltning som tydligt redovisar
konstruktionen. Gestaltningen har inspirerats av traditionell träbebyggelse och av

20

den befintliga klockstapeln. Som kontrast till det kolade eller mörkbetsade yttre träet
föreslås ett ljusare innandöme mot loftgångar och balkonger.
Bebyggelsen föreslås förses med loftgångar mot väster. Loftgångarna bör utformas
så att de kan dubbelutnyttjas som balkonger och vistelseytor med möjlighet till
odling. Mot öster och söder vänds lägenheternas balkonger.
Suterrängvåningens fasad mot Ursviksvägen ges en omsorgsfull utformning med
tydligt markerade entréer och uppglasade gemensamma utrymmen. Förgårdsmarken
utgörs dels av omhändertagna plana ytor och dels av lådor med sluttande
planteringsytor. De plana ytorna möter entréer och gemensamma lokaler som
tvättstugor och cykelrum. Mot de delar av sockeln som rymmer förråd och liknande
fylls marken upp med hjälp av de sluttande planteringssytorna.
Mötet mellan hus och mark ges särskild omsorg även avseende material och
detaljutformning för att binda samman gestaltningen. Förgårdsmarkens grönska
tillåts klättra upp på fasaden medan fasadmaterialet trä föreslås återfinnas i trädäck
som möter huset på gårdssidan.
Parkering och angöring
Bostäderna uppförs av Fastighets AB Förvaltaren som har ett stort innehav av
fastigheter i Ör. Parkeringsutredning upprättad av Fastighets AB Förvaltaren visar
att ett överskott av parkeringsplatser finns i stadsdelen och dessa föreslås nyttjas för
de nya bostäderna. Parkeringarna är fördelade på fastigheterna Gullvivan,
Hundlokan, Ljungen och Violen. Totalt finns 87 parkeringsplatser att disponera
vilket tillgodoser parkeringsbehovet för de nya bostäderna i enlighet med
Sundbybergs stads trafikplan.
Två nya infarter till kvarteret föreslås från Ursviksvägen, en i den norra delen och
en centralt i området, se nedan under Gator och trafik. Med dessa infarter ordnas
handikappangöring till bostäderna vilket sker i anslutning till entréerna på ett
mindre ”entrétorg” i norr och ett centralt i området. För besöksparkering nyttjas
Ursviksvägen som föreslås byggas om med kantstensparkering, se även nedan under
Gator och trafik.
Cykelparkering anordnas inom förgårdsmark i anslutning till entréer samt i
cykelförråd i bottenvåningarna.
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Bostadshus mot Örsvängen
Bebyggelsen mot Örsvängen uppförs i tre husformationer med fem till sex
våningar. Mellan husen är det släpp mot naturmarken i norr. Bebyggelsen grupperas
så att en gård bildas i öster och en i väster tillsammans med husen mot
Ursviksvägen. De två östligaste husformationerna är underbyggda med ett
gemensamt garage under gården.

Illustration, fasader mot söder / Örsvängen. Bild: Ettelva arkitekter.
Mot Örsvängen möjliggörs med förslaget en total våningsyta om ca 11 000 m2,
motsvarande ca 110 lägenheter enligt schablonberäkning. I exploatörens förslag
ligger tyngdpunkten dock på små lägenheter vilket ger totalt 160 lägenheter.

Illustration, gatuvy från Örbron. Bild: Ettelva arkitekter.
Utformning
De tre husformationerna är uppdelade i mindre avläsbara delar, ett tema som
återkommer i bebyggelsen mot Ursviksvägen. De mindre huskropparna är
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förskjutna och har varierande tak och takfotshöjder vilket bidrar till att bryta upp
bebyggelsen i mindre avläsbara volymer.
Fasaderna på de enskilda huskropparna är sammanhållna med antingen ett
balkongmotiv eller med en slät del. Balkongfasaderna föreslås utföras i trämaterial.
De delar som inte har balkonger utförs i puts eller tegel. Färgskalan anpassas till
omgivningen.
Utmed Örsvägen placeras byggnaderna ca 5 m från trottoarkant. Mellan gata och
fasad finns förgårdsmark med planteringar samt uteplatser. Uteplatser avgränsas
mot allmän plats med ett smäckert räcke och planteringsytor som döljer sockeln.
Uteplatsernas sockel mot allmän plats utförs med maximalt ca 1 m höga murar som
ska utföras i naturliga stenmaterial eller platsgjuten betong.
I norr och öster ansluter naturmarken mot husen. I den östligaste huskroppen
ordnas en entré i suterrängplanet mot gång- och cykelvägen. I suterrängplanet
placeras utöver lägenheter också gemensamma utrymmen som tvättstuga och
gemensamhetslokal.
Nordväst om det västra huset anläggs en gård för de boende tillsammans med
bebyggelsen mot Ursviksvägen (se ovan). Gården har stora höjdskillnader vilket
hanteras med terrasseringar, slänter eller murar.
Det mittre och östra huset är sammanbyggda med ett nedgrävt garage. Gården är
upphöjd ca 1 meter från gatan. Mot Örsvängen anläggs en generös trappa. I norr
hanteras höjdskillnaden med slänt och återställande av naturmark.
Den hårdgjorda ytan mellan den västra och den mittre husformationen används för
markparkering och angöring till det mittre huset. Ytan kringgärdas av planteringar
och några större solitärträd. I bakkant mot naturmarken blir en bergsskärning på
max 2 m som gestaltas och belyses för att utgöra en vacker fond till rummet.
Parkering och angöring
Bilparkering för bostäderna anordnas i ett gemensamt garage under de två
husformationerna i öst. Angöring sker från Örsvängen. Ytterligare 8
parkeringsplatser anordnas på en angöringsgata mellan husen i väst. Av dessa
avsätts 2-3 platser för bilpool. Parkeringsbehovet tillgodoses i enlighet med
Sundbybergs stads trafikplan.
Cykelparkering anordnas i förgårdsmark mot Örsvängen samt i garage.
Konstnärlig utsmyckning
I Sundbybergs översiktsplan anges som mål att cirka en procent av
produktionskostnaden vid byggandet ska användas till konstnärlig utsmyckning. I
detta planområde kan utsmyckningen t ex fokuseras på entréer och förgårdsmark.
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Gator och trafik
Ursviksvägen
Ursviksvägen vid planområdet föreslås byggas om så att alla trafikslag ges plats i
gatumiljön. Ursviksvägen föreslås få en bred zon för gång- och cykeltrafikanter.
Trädplanteringar bidrar till grönska och en mänsklig skala i gaturrummet.
Bostäderna mot Ursviksvägen ges förgårdamark med ”entrétorg”, planteringar och
sittplatser som bidrar till gaturummets karaktär. Staketet som förhindrar korsande
av Ursviksvägen tas bort. En trafiksäker passage över Ursviksvägen uppförs, den
kan utföras upphöjd med avvikande markbeläggning för att signalera en lugn
trafikmiljö. Genom bebyggelsen i planområdet och möjlig kommande exploatering
på andra sidan Ursviksvägen förändras vägens karaktär vid planområdet, från
genomfartsled till en gata med parkkaraktär. Nya målpunkter skapas genom
bostädernas entréer vilket skapar nya rörelsemönster i gatumiljön.

Föreslagen principsektion för Ursviksvägen. Bild: Sundbybergs stad.

Referensbilder gatumiljö (Göteborg och Barcelona). Bilder: Sundbybergs stad.
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Ursviksvägen föreslås få längsgående kantstensparkering som kan användas för
besökande till bostäderna och till Hallonbergens centrum.

Situationsplan, bebyggelse mot Ursviksvägen och ny föreslagen sektion för Ursviksvägen.
Bild: Tengbom.

Situationsplan, bebyggelse mot Örsvängen. Bild: ÅWL arkitekter.
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Ursviksvägens framtida utformning ska utredas i detalj i en kommande förstudie.
Bussarnas framkomlighet och placering av busshållplatser ska ges stor vikt i
förstudien. Behovet av befintlig svängfil för trafik mot Rissneleden och Gesällvägen
ska utredas vidare.
Sammanlänkningen av befintlig gång- och cykelväg söder om Örbron med
föreslagen ny sektion för Ursviksvägen längs med planområdet ska utredas vidare
inom förstudien.
Från Ursviksvägen föreslås två nya infarter för planområdets behov, se ovan under
Ny bebyggelse.
Från Örsvängen föreslås en ny infart till angöringsgata på kvartersmark samt nedfart
till garage, se ovan under Ny bebyggelse.
Befintlig parkering vid Örsvängen i höjd med Hundlokan är olämplig ur
trafiksäkerhetssynpunkt (backrörelse ut i gatan) och föreslås tas bort och övergå till
parkmark.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Bebyggelse inom planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och
avloppsledningsnätet. Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till
regionalt reningsverk i Bromma.
El
Planområdet ansluts till elnät i området. En ny transformatorstation bedöms
behövas för den nya bebyggelsen.

Möjliga placeringar för transformatorstation för elförsörjning av den nya bebyggelsen. Bild:
Tengbom / Sundbybergs stad.
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Stationen föreslås placeras vid något av ovan angivna lägen. Det sydligaste läget är
under Örbron vilket behöver utredas vidare om det är möjligt. Placeringen av
transformatorstation bör även ta hänsyn till kommande exploatering på
parkeringsytan direkt väster om Ursviksvägen. Stationen ges en gestaltning som
harmonierar med övrig bebyggelse, t ex med träinslag.
Dagvatten
Den föreslagna exploateringen bidrar till mer hårdgjord yta än i dagsläget och
dagvattenflödet förväntas öka. För att inte den ökade flödesbelastningen inom
området ska påverka befintligt ledningsnät ska vattnet fördröjas lokalt istället för att
ledas direkt till nätet. På så sätt får man ett mer utjämnat flöde.
Större delen av planområdet är inte underbyggt vilket ger bra möjligheter att
fördröja och infiltrera dagvatten.
Underjordiska dagvattenmagasin och upphöjda växtbäddar föreslås för lokalt
omhändertagande av dagvatten. Mot Ursviksvägen föreslås ett magasin i
planområdets norra del och ett i anslutning till ”entrétorget” mot Ursviksvägen,
förutsatt att mark- och höjdförhållanden tillåter detta. För bebyggelse mot
Örsvängen föreslås ett magasin i norra delen av respektive gårdsyta. Mot både
Ursviksvägen och Örsvängen fördröjs dagvatten i upphöjda växtbäddar eller
planteringsytor.
Hårdgjorda ytor inom kvartersmark utförs genomsläppliga för att möjliggöra
infiltration av dagvatten även där.
Utöver detta kommer en fördörjning av dagvatten i Ursviksvägen att möjliggöras
(på kommunal mark) genom skelettjordar och/eller regnbäddar i gatumiljön.
Avfallshantering
Den nya bebyggelsen föreslås anslutas till stationär sopsug. Utredning pågår för
närvarande kring utbyggnad av sopsugsystemet i Hallonbergen och Ör.
Kommunstyrelsen fattade den 5 oktober 2015 beslut att studera förutsättningarna
för en ny stationär sopsug i Hallonbergen-Ör, med målsättningen om en ny
stationär sopsug i området.
Sopnedkast placeras på kvartersmark i anslutning till bostadshusens entréer.
Ett avfallsutrymme vardera för sortering av grovsopor, elektronik och farligt avfall
anordnas mot Ursviksvägen respektive Örsvängen. Tömningsbil angör på
Ursviksvägen i lastzon på allmän platsmark som anordnas i anslutning till föreslaget
”entrétorg”.
För bebyggelse mot Örsvängen anordnas miljörum i det västra huset, mot
Örsvängen. Tömningsbil föreslås angöra i norra körbanan på Örsvängen. Vägen har
relativt låg trafikmängd och god sikt på sträckan. Den busstrafik som trafikerar
Örsvängen har endast riktning österut och påverkas inte av tömningsbil som
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tillfälligt angör i körbanan. Tömning av avfallsutrymmet bedöms ske i 5-15 min,
varannan vecka.
Värme
Den nya bebyggelsen föreslås anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Fjärrvärme finns
vid Mamsellstigen norr om planområdet.

Konsekvenser
Behovsbedömning
Den föreslagna markanvändningen bedöms inte, enligt kriterierna i bilaga 4 till
Förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar, medföra en sådan
betydande miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning och upprättande av en
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kap 11-12 §§. Om
förutsättningarna för planen förändras över tiden kan detta ställningstagande
komma att förändras.
Hållbara resmönster
Detaljplanens genomförande kan medföra positiva effekter i förhållande till målet
om en hållbar utveckling, då bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen kan bidra
till hållbara resemönster.
Landskapsbild och stadsbild
Bebyggelsen i planområdet utgör en komplettering av stadsdelen Ör, uppförd som
en helhet på 1960-talet.
Planområdet är en skogsklädd höjd som undantagits från bebyggelse i den
ursprungliga stadsplanen för Ör. Tidigare löpte en kraftledning genom planområdet.
Varje bebyggelsegrupp eller kvarter i Ör har en gestaltning med ett tydligt
förhållningssätt mellan hus och natur. Den föreslagna bebyggelsen utgör en ny
bebyggelsegrupp som inte påverkar gestaltningen av befintliga bebyggelsekvarter.
I den större skalan påverkas upplevelsen av grön zon mellan Hallonbergen och Ör
av förslaget, en grön zon som är särskiljande och i någon mån identitetsskapande
för stadsdelen Ör. Förslaget bidrar istället med nya stadsbyggnadselement genom att
gaturummet tydliggörs, blir mer överblickat och tryggare, samt att gatorna stärks
som stråk och kopplingar mellan Ör och Hallonbergen samt mellan centrala
Sundbyberg och Ursvik.
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Till vänster vy från gång-/cykelväg mellan Mamsellstigen och Malins park. Till höger illustration
av samma vy med ny bebyggelse.
Karaktären längs Örsvängen förändras. Bebyggelsen anpassas i uttryck till Örs
bebyggelse samtidigt som den gestaltas som ett tydligt nytt inslag. Längs gatan
kommer även i framtiden finnas en grön karaktär genom släpp mellan husen upp
mot den sparade naturmarken och genom planteringar i förgårdsmark.
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Överst: Örsvängen idag. Under illustration av Örsvängen med ny bebyggelse.
Bild: Ettelva arkitekter
Bebyggelsen i planområdets västra del riktar sig mot Ursiksvägen och innebär en
förändring av stadsbilden längs Ursviksvägen. Längs gatan kommer även i
framtiden finnas en grön karaktär genom släpp mellan husen upp mot den sparade
naturmarken och genom planteringar i förgårdsmark.
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Överst: Ursviksvägen idag med gång- och cykelväg.Under: illustration av Ursviksvägen med ny
utformning och ny bebyggelse. Karaktären längs Ursviksvägen förändras genom förslaget.
Den högre bebyggelsen har placerats lägre i topografin vilket följer principen för
övrig bebyggelse i Ör. I höjd bedöms förslaget vara anpassat till Örs övriga
bebyggelse som med sin kraftfulla och enhetliga karaktär bedöms kunna stå upp väl
mot föreslagen ny bebyggelse. På flera platser i Ör, (Gulmåran, Blåelden,
Hästhoven) studeras för närvarande möjlighet till påbyggnad vilket i så fall kommer
att göra befintlig bebyggelse högre. Som helhet bedöms Ör med föreslagna tillägg i
framtiden kunna bibehålla en harmonisk karaktär med en tydlig egen identitet.
Sammanfattningsvis bedöms föreslagen markanvändning vara anpassad till platsens
förutsättningar. En större sammanhängande del av befintlig naturmark i sluttningen
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nordost om planområdet planläggs inte utan sparas som mark som inte får
bebyggas. Malins park utvecklas till en central stadsdelspark i Ör och föreslås övergå
till kommunal ägo och förvaltning, vilket i sin tur stärker grönstrukturen i Ör.
Gatorna görs grönare genom trädplantering i Ursviksvägen och genom
förgårdsmark med planteringar framför bostadshusen, vilket också bidrar till att
stärka områdets grönstruktur.
Grönytefaktor
Enligt Sundbybergs stads översiktsplan ska en grönytefaktor tillämpas för alla
tomter som bebyggs i Sundbyberg. Grönytefaktorn anger hur stor del av en tomtyta
som är ”ekoeffektiv” d.v.s. har en positiv betydelse för platsens ekosystem och
lokalklimat. Olika delytor inom de två föreslagna nya bostadsfastigheterna har
värderats efter dess förutsättningar, utifrån Sundbybergs stads beräkningsmall för
grönytefaktorer. Det genomsnittliga värdet för tomterna ska vara lägst 0,5.
För fastigheten mot Ursviksvägen uppnås med förslaget en grönytefaktor om 0,67.
Uträkningen baseras på att drygt en tredjedel av taken utförs som gröna tak, den
hårdgjorda förgårdsmarken utförs med genomsläppliga fogar och uteplatser mot
naturmarken uppförs som trädäck.
För fastigheten mot Örsvängen uppnås med förslaget en grönytefaktor om 0,7.
Uträkningen baseras på att underbyggda gårdsytor utförs med växtbäddar och
hårdgjorda ytor utförs med genomsläppliga fogar.
Dagvatten
Recipient för avrinningsområdet är Brunnsviken via Norra Råstabäcken och
Råstasjön. Den ekologiska statusen bedöms utifrån halt av näringsämnen,
ljusförhållanden (siktdjup) och försurning. Råstasjön rinner mot Brunnsviken som
har en otillfredställande ekologisk status.
Den föreslagna exploateringen bidrar till mer hårdgjord yta än i dagsläget och
dagvattenflödet förväntas öka. Större delen av planområdet är inte underbyggt,
vilket ger goda möjligheter att fördröja och infiltrera dagvatten. Underjordiska
dagvattenmagasin och växtbäddar föreslås och hårdgjorda ytor inom kvartersmark
ska vara genomsläppliga för att möjliggöra infiltration. Fördröjning av dagvatten
kommer även att möjliggöras i Ursviksvägen genom skelettjordar och/eller
regnbäddar i gatumiljön.
Den föreslagna dagvattenhanteringen inom planområdet och uppnåendet av en
grönytefaktor mellan 0,67 (fastigheten mot Ursviksvägen) och 0,7 (fastigheten mot
Örsvängen) kan på sikt antas bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås
i den nedströms liggande vattenförekomsten Brunnsviken.
För att bl a förbättra vattenkvalitén i Brunnsviken har Sundbybergs stad påbörjat en
utredning av hur Norra Råstabäcken kan utvecklas ur ett fördröjnings-, renings- och
rekreativt hänseende.
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Störningar under byggskedet
Byggfasen kan medföra tillfälliga negativa effekter i form av främst buller,
luftföroreningar och förorenat dagvatten/länshållningsvatten, som utöver
planområdet kan påverka angränsande områden. Detta kan avhjälpas genom att
metoder för att minimera damning tillämpas, att bullernormer respekteras och att
länshållningsvatten kontrolleras och vid behov sedimenteras innan det släpps vidare
i dagvattennätet.
Flyghöjder
Föreslagen bebyggelse har enligt illustrationer en höjd på som högst ca +43,0 m
över nollplanet. Det innebär ingen påverkan på Bromma flygplats hinderyta eller
radarutrustning för flygtrafiken. Bestämmelse om högsta totalhöjd för hela
planområdet har införts på plankartan.
Buller
Riktvärden för trafikbuller i Stockholms län redovisas i skriften Trafikbuller och
planering II: Ekvivalent ljudnivå: Inomhus 30 dB(A), utomhus vid fasad 55 dB(A).
Maximal ljudnivå: Inomhus nattetid 45 dB(A) frifältsvärde, utomhus vid
balkong/uteplats 70 dB(A) frifältsvärde.
När riktvärden för buller utomhus inte kan innehållas har kvalitetsmål och
avstegsfall tagits fram. Avstegsfall kan t ex tillämpas för bostäder i centrala lägen
eller i andra lägen med bra kollektivtrafik.
Planområdet är utsatt för trafikbuller från Ursviksvägen och Örsvängen.
Bullerberäkning för föreslagen bebyggelse har genomförts (ACAD 2016-01-21).
Riktvärden enligt avstegsfall A innehålls för merparten av lägenheterna. För många
lägenheter kommer riktvärden kunna innehållas utan avsteg. För ett fåtal lägenheter
kommer bullerdämpande åtgärder i form av balkongskärmar krävas, för dessa
lägenheter kommer då riktvärden enligt avstegsfall B innehållas.
Vid fasader som vetter mot Ursviksvägen är den ekvivalenta ljudnivån mellan 60-65
dB(A). Vid fasader som vetter mot Örsvängen är ljudnivån mellan 54-60 dB(A). Vid
fasader som vetter mot naturmarken är ljudnivån runt 50 dB(A).
Förutsatt att lägenheterna planeras så att minst hälften av boningsrummen har
fönster mot tysta delen av fasaden kommer riktvärden kunna innehållas. I vissa
lägen kommer balkongskärmar krävas.
Samtliga lägenheter och balkonger som vetter mot naturmarken uppfyller riktvärden
för tyst uteplats. Gemensamma tysta uteplatser kommer kunna anläggas.
Risk
Utifrån upprättad riskutredning har bedömningen gjorts att ingen av de
identifierade riskkällorna (olycka vid lossning, transporter av drivmedel och gasol)
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ger upphov till en oacceptabel risknivå för planområdet, vilket innebär att inga
restriktioner på markanvändningen finns ur risksynpunkt.
Brand
Bebyggelsen har planerats för att möta gällande brandsäkerhetskrav. Detta följs upp
vid bygglov och tekniskt samråd. Framkomlighet och bärighet för
räddningstjänstens fordon inom planområdet ska beaktas.
Solinstrålning
Solstudier har upprättats för att utreda skuggpåverkan på omgivningen. Två av
punkthusen på Mamsellstigen påverkas av skuggning från den föreslagna
bebyggelsen. På eftermiddagen skuggas delar av den västra och södra fasaden på
punkthuset med adress Mamsellstigen 2. Längre fram på eftermiddagen påverkas
den västra fasaden på Mamsellstigen 4. Punkthusen på Mamsellstigen är idag delvis
skuggade av befintlig vegetation.
Befintligt lamellhus med adress Majeldsvägen 11-23 kommer att påverkas av
skuggning på del av sydvästfasaden sen eftermiddag-kväll.
Den nya bebyggelsens skuggpåverkan bedöms inte innebära en så negativ påverkan
att den föreslagna bebyggelseutformningen inte är acceptabel.
Radon
Planområdet ligger inom högriskområde för markradon vilket behöver beaktas vid
den fortsatta planeringen och i bygglovskedet. Inom högriskområden för
markradon ska nybyggnation uppföras radonsäkert.
Hälsokonsekvenser
Kompletteringen av bebyggelse sker i ett ur rekreationssynpunkt bra läge. Området
har god tillgång till grönska och parker. Det är nära till idrottsplats och fotboll.
Konsekvenser för barn
Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop 1997/98:182 i
planarbetet.
Gång- och cykelbanor ska knytas ihop för att skapa trafiksäkra sammanhängande
stråk till Hallonbergen centrum och tunnelbana/buss. Målpunkter för barn finns i
alla riktningar, viktiga målpunkter är bland annat Malins park, Örskolan och
Blåklockans förskola (österut), Hallonbergens centrum (västerut) samt Golfängarnas
parkområde (söderut).
Västerut utgör Ursviksvägen den närmaste trafikbarriären. Vägen ska byggas om i
samband med exploateringen och ges en utformning där alla trafikslag ges plats.
Närmast de nya bostäderna skapas en lugn zon genom förgårdsmark med
planteringar samt trädplanteringar i gatan i två zoner. Korsningspunkter ska göras
trafiksäkra. Sammantaget bedöms åtgärderna kunna göra Ursviksvägen till en god
trafikmiljö även för barn.
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Stadsdelen Ör har en struktur där all trafik samlas till Örsvängen och det centrala
parkområdet hålls bilfritt. Planförslaget bygger vidare på denna struktur vilket ger
gynnsamma förutsättningar för barns lek och vistelse.
Gårdar görs bilfria och med möjlighet till aktiviteter för barn. Genom en
omhändertagen markbeläggning, intressanta och varierade rumsligheter och öppna
bottenvåningar kring gårdarna kan barns närvaro uppmuntras.
Tillgänglighet
Kommunen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning prop. 2008/09:28 som syftar till att undanröja hinder för
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Målsättningen är att
alla personer har delaktighet på lika villkor oavsett funktionshinder. Detta
planarbete inbegriper främst den fysiska miljön genom att identifiera och undanröja
hinder och barriärer mot tillgänglighet avseende byggnader, vägar, transportmedel
och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland bostäder, vårdinrättning och
arbetsplatser.
Gång- och cykelvägen mellan Örsvängen och Malins park i planområdets östra del
är i dagsläget inte tillgänglighetsanpassad då den i delar har en för brant lutning.
Gång- och cykelvägens dosering ska ses över i samband med exploateringen. För att
helt möta tillgänglighetskraven krävs större ingrepp som rampsystem etc, vilket
innebär ett stort ingrepp i parkmiljön. Tillgänglig väg till Malins park finns längre
söderut.
Trygghets-, säkerhets- och jämställdhetsperspektiv
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
gatorna. Bostäderna planläggs i ett bra läge vad gäller kollektivtrafik, vilket
underlättar för dem som gärna åker kollektivt.
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Detaljplanens genomförande
Allmänt
Beskrivningen avseende detaljplanens genomförande redovisar de organisatoriska,
fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett
ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande.
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska
fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor
som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom
respektive speciallagstiftning.
Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft
Fastighetsbildning
Byggstart
Inflyttning

februari-mars 2016
3:e kvartalet 2016
4:e kvartalet 2016
4:e kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017
4:e kvartalet 2017
1-2:a kvartalet 2019

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid föreslås vara fem (5) år från den dag planen vinner
laga kraft.
När genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla till den ändras eller
upphävs. När genomförandetiden har gått ut har fastighetsägaren dock inte längre
rätt att erhålla ersättning om bygglov, rivningslov eller marklov skulle nekas.
Ansvarsfördelning/huvudmannaskap
• Stadsledningskontoret upprättar detaljplan och tar fram exploateringsavtal för
undertecknande. Byggnads- och tillståndsnämnden svarar för myndighetsutövning
vid granskning av bygglov och bygganmälan.
• Fastighetsägarna ansvarar för genomförande av erforderliga anläggningar, ny- och
ombyggnation samt införskaffa erforderliga lov och tillstånd på de egna
fastigheterna samt övriga kostnader för detaljplanens genomförande.
Huvudmannaskap för allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats, som utgörs av parkmark, gata och
gåfartsgata.
Kvartersmark
Exploatören ansvarar för anläggning inom kvartersmark avsedd för
bostadsbebyggelse, inklusive ledningar. Det framtida drift och underhållsarbetet
ansvarar den enskilda fastighetsägaren för och samfällighetsföreningar ansvarar för
gemensamhetsanläggningar som bildas i området.
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El, vatten, avlopp, bredband och tele
Den föreslagna bebyggelsen ska anslutas till befintliga el-, vatten- och avloppsledningar. Vattenfall ansvarar för ledningar för el och fjärrvärme och kommunen
ansvarar för VA-ledningar i området. Norrvatten ansvarar för vattenledningar. För
att försörja tillkommande bostäder behövs en ny transformatorstation.
Teliasonera access AB äger telefoniledningar inom området och Sundbybergs
stadsnät är ägare till bredbandsnätet.
Myndighetsutövning
Kommunen ansvarar för myndighetsutövning i form av planläggning samt
bygglovsgivning. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft söker ansvarig byggherre
om bygglov hos bygglovsenheten på Sundbybergs stad. Nybyggnadskarta beställs
hos kommunens enhet för vatten, avfall och geodata. Lantmäteriet ansvarar för
fastighetsbildningsåtgärder och ansökan om fastighetsbildning görs till Lantmäteriet
efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsåtgärder erfordras för att fastighetsrättsligt genomföra
detaljplanen. Ansökan om fastighetsbildning och inrättande av
fastighetsbildningsåtgärder ställs till Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning. Den
som äger fastighet kan ansöka om en åtgärd som berör fastigheten. Kommunen
ansvarar för att ansöka om fastighetsbildningsåtgärder för allmän plats och
exploatören ansvarar för fastighetsbildningsåtgärder inom kvartersmark för
bostäder.
I samband med planens genomförande ska kvartersmark för bostäder delas in i nya
fastigheter från fastigheterna Gullvivan 2, Hundlokan 3 och Sundbyberg 2:39. Från
fastigheterna Hundlokan 3, Gullvivan 2 och Hästhoven 2 ska styckas av mark för
allmän platsmark (park) som föreslås läggas ihop med Sundbyberg 2:39.
Hästhoven 2 ombildas enligt gällande detaljplan, C397, laga kraft 2011-10-12, som
varit utgångspunkt för planområdets gräns mot öster.
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggningar finns inom planområdet bestående av ytor för
kommunikation, VA-anläggning, belysningsanläggning och lek och rekreation.
Eventuellt ombildande av gemensamhetsanläggningarna ska utredas vidare.
Ledningsrätt
Ledningsrätt för huvudvattenledning med aktnummer 0183-07-12.1 berör
fastigheten Sundbyberg 2:39 och en mindre del inom Gullvivan 2. Eventuell
omprövning av ledningsrätten ska utredas i det fortsatta planarbetet.
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Servitut
Inga kända servitut finns inom planområdet.
Ekonomiska frågor
Avtal
Planavtal har tecknats, 2015-01-29, mellan Sundbybergs stad och exploatörerna som
reglerar kostnaden för framtagande av detaljplan.
Exploateringsavtal kommer att tecknas mellan Sundbybergs stad och exploatören
och ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med antagande av
detaljplanen.
Exploatören ansvarar för samtliga kostnader relaterade till fastighetsbildning,
utbyggnad inom kvartersmark och övriga kostnader förknippade med detaljplanens
genomförande.

Underlag

Till underlag för detaljplanen finns följande utredningar:
-

Rapport idéverkstad, Sundbybergs stad/Arken arkitekter/Ekologigruppen
mars 2015

-

Behovsbedömning, 2016-01-15

-

Naturvärdesinventering och översiktlig ekologisk utredning Hallonbergen
Ör, Calluna 2015-12-21

-

Trädinventering, Svartsjö trädkonsult 2015-05-04

-

Utredningar avseende ny bebyggelse Fastighets AB Förvaltaren: Perspektiv,
sektioner, situationsplaner, Illustration angöring och parkering, Illustration
avfallshantering, Beräkning av grönytefaktor, Gestaltning, Gårdsutformning,
Tengbom 2015-12-18.

-

Dagvatten-PM avseende ny bebyggelse Fastighets AB Förvaltaren,
Tengbom 2015-12-18.

-

Utredningar avseende ny bebyggelse HSB: Parkeringsberäkning, Ettelva
2015-12-23. Situationsplan med avfallshantering, Beräkning av
grönytefaktor, Dagvattenprincip, ÅWL 2015-12-18

-

Solstudier, Tengbom och Ettelva arkitekter, 2015-12-18

-

Parkeringsutredning Ör, Fastighets AB Förvaltaren

-

PM Trafikanalys Hallonbergen-Ör, Sweco 2015-09-30

-

Bullerutredning, ACAD 2016-01-21

-

Riskutredning, Briab 2015-03-02
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Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har tagits fram av stadsledningskontoret i samarbete med övriga
berörda förvaltningar. Detaljplanen grundas på bebyggelseförslag av HSB/Ettelva
arkitekter och Fastighets AB Förvaltaren/Tengbom arkitekter.

Eva Kåverud
Planchef

Gustav Björeman
Planarkitekt
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