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PLANBESKRIVNING 
ANTAGANDEHANDLING 

Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks Västra delar, 
fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, TORGET 

Planprocessen 
Detta är en antagandehandling. Denna detaljplan är upprättad i enlighet med PBL 
2010:900 enligt dess lydelse från 2 januari 2015. Detaljplanen genomförs med utökat 
förfarande med samråd och granskning där det ges möjlighet för myndigheter, 
sakägare och andra som är berörda att yttra sig.  

Så här långt har vi kommit i planprocessen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att ge dåvarande stadsbyggnads- 
och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för en utbyggnad av 
delområde 2 i Ursvik (Ursviks Västra delar). Detaljplanearbetet föregicks av ett 
planprogram med tillhörande gestaltningsprogram (dnr KS-0045/2015). 
Detaljplanen var ute på granskning under perioden 8 februari till 11 mars 2018. 
Synpunkterna och kommunens besvarande av dessa finns redovisade i ett separat 
granskningsutlåtande. 

Som en följd av planprogrammet pågår aktivt arbete med angränsande detaljplan 
Kvarnkullens park (KS-0363/2018), söder om detaljplan Torget, samt detaljplan 
Vallen (dnr KS-0639/2015), väster om detaljplanen. 

Genom Ursviks Västra delar planeras för Tvärbanan. Den hanteras i detaljplan 
Skelettplanen (KS 0638/2015) som vann laga kraft i november 2018. 

Detaljplan Torget, Vallen, Kvarnkullen och Skelettplanen har flertalet gemensamma 
frågor. Övergripande hanteras planfrågor om Kvarngatan och Tvärbanan (till 
exempel geotekniska förutsättningar och urspårningsrisker) i Skelettplanen och 
Ursviks Västra delars dagvattendamm hanteras i Vallen.  

Parallellt med detaljplanens framtagande pågår också ett projekterings- och 
systemhandlingsarbete för Ursviks Västra delar. De handlingar som bedöms 
relevanta för denna detaljplan finns bifogade. 
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Handlingar 
Detaljplanen består av denna planbeskrivning med genomförandebeskrivning samt 
plankarta med bestämmelser.  

Till underlag för denna plan finns: 

 PM Dagvatten - DP Torget, (Structor 2017-09-18, rev 2018-01-11, exklusive 
bilaga 2-6) 

 Trafikbullerutredning - Ursviks västra delar inklusive bilaga, (ÅF-Infrastructure 
2017-10-27, rev 2019-04-17) 

 Trafikanalys Västra Ursvik, (SWECO 2017-06-22, rev 2019-03-27) 
 Serviceprogram för Ursvik 2017-2030, (2017-12-05) 
 Friområdes- sociotop- och barnkonsekvensanalys av Ursviks Västra delar, 

(Spacescape, 2014-04-24 med uppdatering gällande besökstryck 2016-03-02, rev 
2018-08-23). 

 PM Uppdatering av föroreningssituation (CAH), (Golder Associates 2017-09-
13). 

 PM Miljötekniska förhållanden Västra Ursvik, (Golder Associates 2017-06-01 
(exkl. bilaga B)). 

 PM Hydrogeologi, (Golder Associates 2017-06-01). 
 PM Projektering geoteknik Västra Ursvik, (Golder Associates 2017-06-01).  
 Markteknisk undersökningsrapport Västra Ursvik, (Golder Associates 2017-06-

01, (exkl. bilagor)).  
 PM Miljötekniska förhållanden, Västra Ursvik (Golder Associates rev 2019-03-

27) 
 PM Dagvatten Ursviks Västra Delar, (Structor 2017-09-15 (exkl. bilaga 2)). 
 Dagsljusstudie VSC, (BAU 2017-06-30). 
 Solstudie, (Tengbom 2017-06-30). 
 Ursviks Torg – Fördjupat gestaltningsprogram 2019-02-14 
 PM Grändutformning, Ursviks Västra delar, Dp Torget 2017-12-21, rev 2019-

03-15 

Syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bebyggelsekvarter innehållandes 
bostäder, handel och service samt stadsdelens centrala mötesplats Ursviks torg. För 
att åstadkomma gator med en tydlig stadskaraktär ställs krav på att byggnader 
placeras i gatuliv och bostadsentréer mot gata. Längs med huvudgatan ställs krav på 
lokaler för att tillgodose servicebehov samt aktivera gatan under fler av dygnets 
timmar. Gårdarna i de centrala kvarteren får en rymlig utformning och 
byggnadshöjder varierar, huvudsakligen mellan 5-8 våningar, för att möjliggöra en 
stadsmiljö med goda solvärden, generös grönska på gårdar och plats för barns lek- 
och lärandemiljöer. De stora gårdarna i stadsdelens centrala kvarter utgör även en 
kontrast mot de små gårdarna i nästkommande bebyggelse och medför en större 
dynamik och variation i stadsdelen som helhet. Bebyggelsen inordnas i 
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programområdets ambitiösa lösningar för hållbara transporter med fokus på gång, 
cykel och kollektivtrafik, där gåendemiljön prioriteras högst. 

Planområdet 
Läge och areal 
Ursviks Västra delar är beläget ca 2,5 km nordväst om centrala Sundbyberg. 
Planområdet utgörs av den östra delen av det område som ingår i programområdet 
för Ursviks Västra delar. Planområdet utgörs av ett kvartersbrett område, 75-85 m, 
som i öster där de redan utbyggda delarna av Ursvik avgränsas av Ladugårdsgatan. 
Åt norr sträcker sig planområdet till Marieborgsgatan och åt söder till Gamla 
Enköpingsvägen. Söder om Gamla Enköpingsvägen ligger även ett område för en 
förskola med förskolegård i det som planeras som stadsdelens södra stadsdelspark. 
Planområdet omfattar ca 5 ha. 

  
Till vänster orienteringskarta. Till höger detaljplaneområdet. 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar del av Sundbyberg 2:79 där Fastighets AB Förvaltaren är 
ägare, samt Sundbyberg 2:58 där Stora Ursviks KB är ägare. 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 2030 
När detaljplanearbetet påbörjades för Ursviks Västra delar gällde i Sundbyberg en 
översiktsplan aktualitetsprövad 2013 samt en fördjupad översiktsplan för Stora 
Ursvik, 2003.  
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I april 2018 antogs Översiktsplan 2030. Här pekas Stora Ursvik ut som ett 
utvecklingsområde med olika upplåtelseformer med arbetsplatser, parker, plats för 
idrott, bostäder och verksamheter. 

Planprogram för Ursviks Västra delar  
Ett planprogram har upprättats för Ursviks Västra delar. Programmet godkändes av 
kommunstyrelsen den 7 september 2015. Programmet är upprättat enligt den 
fördjupade Översiktsplanen för Stora Ursviks intentioner.  

Huvuddraget i programmet är att bebyggelsen i den västra delen ska präglas av en 
hög täthet, sammanlänkningen med omkring liggande stadsdelar, resurseffektivitet 
och vara ett exempel på nytänkande inom stadsplanering.  

I förslaget är ett långsiktigt hushållande med resurser, socialt ansvarstagande och en 
gedigen anpassning till kommande klimatförändringar viktiga förutsättningar att 
arbeta under. 

  
      I planprogrammet formulerade strategier för att nå visionen ”Ursvik hela livet” 
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Gällande detaljplaner 
Sundbybergs kommunfullmäktige har antagit flera detaljplaner för delar av Stora 
Ursvik öster om planområdet. De delar som byggs och har byggts ut omfattar i 
öster främst småhus, parhus och ett mindre antal lägenheter i låga flerbostadshus. I 
de västra delarna som angränsar till planområdet är bebyggelsen mer stadslik och 
utgörs av enbart flerbostadshus. 

 
Gällande detaljplaner inom och angränsande till planområdet. 
 
C 194 – delar av denna detaljplan ligger inom planområdet. Den är från 1967 och 
medger område för motorväg samt specialområde och reglerar vägområdet för 
Hjulstavägen.  

C 354 – laga kraftvunnen i jan 2008 medger bostäder i flerbostadshus, 
huvudsakligen i 3-5 våningar samt verksamheter i bottenvåningarna.  

C 361 – laga kraftvunnen i dec 2007 medger bostäder i flerbostadshus, 
huvudsakligen i 3-5 våningar samt verksamheter i bottenvåningarna.  

C 401 – laga kraftvunnen i maj 2012 medger utbyggnad av skola. 

C 442 - Skelettplanen – lagakraftvunnen i november 2018 medger Tvärbanans 
sträckning genom Ursvik 
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Pågående detaljplaner i området 
Söder om detaljplan Torget ligger Kvarnkullens park (dnr KS-0639/2015). 
Skolbyggnaden i detaljplan Kvarnkullen hörde till detaljplan Torget men bröts loss 
för att tillsammans med parkområdet den ligger i, bilda en egen detaljplan. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra för en större park samt skolverksamhet i Ursviks 
Västra delar med utgångspunkt från platsens förutsättningar. Det gröna ska gestaltas 
tryggt och identitetsskapande och bli Ursviksbornas stadsdelspark.  

Väster om detaljplan Torget pågår arbete med detaljplan Vallen (dnr KS-
0639/2015), vars syfte är likvärdigt denna detaljplan att möjliggöra fortsatt 
exploatering mot Ulvsundaleden. Fokus för detaljplanen Vallen är också att 
möjliggöra ett första bostadskvarter mot Ulvsundaleden och Rinkeby, samt att 
hantera buller, risker från nämnda led samt dagvattenhanteringen i detaljplanens 
norra område. 

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.   

Detaljplanen innebär inga svåröverblickbara miljöproblem. De direkta 
miljökonsekvenserna är relativt begränsade och går att beräkna och beskriva. 
Miljöaspekter beaktas och utreds i planarbetet, vilket framgår av planbeskrivningen, 
se även rubriken Miljökonsekvenser i slutet av dokumentet. Med utgångspunkt från 
kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
bedöms planen inte kunna medföra en betydande miljöpåverkan. 

Förutsättningar 
Historik 
Området ligger i en kulturbygd med gamla anor och avspeglar väl den typiska 
Mälardalsbygden. Platsen har genom gamla Enköpingsvägen och den viktiga 
vattenleden Norra Råstabäcken sedan lång tid stått i god kontakt med omvärlden. 
Påträffade lämningar visar på att människor bott och vistats här över minst 1500 år 
och bebyggelselämningar återfinns från olika tidsepoker.  

Kvarnkullen belägen söder om planområdets är markerad som kvarnhöjd på en 
karta från 1842. Rinkeby kvarn, även kallad Stora Stampan, stod ursprungligen vid 
Observatorielunden i Stockholm och flyttades till Stora Ursvik 1882. Vindflöjeln är 
tillverkad 1671 och kvarnen är sannolikt en av Storstockholms äldsta bevarade. 
Gamla Enköpingsvägen, vägen mot Berggården, och vägarna mellan Stora och Lilla 
Ursvik kan föras tillbaka till 1600-tal med eventuellt än äldre anor. De har präglat 
området kontinuerligt över lång tid.  

En stor del av Ursvik användes från nittonhundratalets början till runt år 2000 av 
försvarsmakten. Området var då inhägnat vilket inneburit ett bevarande av 
kvaliteter från 1800-talets agrara landskap. Med anledning av den extensiva 
exploateringen som bedrivits i Ursviks Västra delar med omnejd sedan 1960-talets 
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slut, främst genom E18:s dragning och omdragning, har natur- och kulturtyper 
fragmenterats. Kvarvarande värden återfinns i mindre öar. En sådan ö är området 
benämnt Åkerholmen, nordöst om planområdet, vilken utgör en mindre höjd i 
landskapet. 

Fornlämningar 
Inom Ursvik berörs inte RAÄ 
Sundbyberg 17:1 som består av 
bebyggelselämningar, sentida 
bestående av minst tre 
husgrunder varav en sannolikt 
efter bostadshus, en 
källargrund, en terrassering, en 
vägbank och två åkrar med 
diken. En särskild arkeologisk 
utredning upprättades 2003 för 
Norra Ursvik. 

Därmed är även en översiktlig 
kulturhistorisk inventering för 
området genomförd. Vid den 
arkeologiska undersökningen 
genomförd av 
Arkeologikonsult 2003 

lokaliserades fyra 
fornlämningar inom eller i 
direkt anslutning till Ursviks 
Västra delar. En av dessa är kvarstående. Länsstyrelsen har meddelat att aktuell 
fornlämning RAÄ Sundbyberg 43:1 inte bedöms vara ett hinder för fortsatt 
hantering. För den fortsatta planeringen av Ursviks Västra delar gäller följande: 

 Tillstånd till arkeologiska insatser ska sökas hos Länsstyrelsen när 
detaljplanen är antagen. 

 Om ytterligare kulturmiljölämningar av något slag påträffas under arbetets 
gång ska detta anmälas till Länsstyrelsen. 

Befintlig bebyggelse 
Planområdet utgör en idag obebyggd del av stadbyggnadsprojektet Stora Ursvik och 
ansluter till den bebyggelse som ligger direkt öster om planområdet. I den befintliga 
bebyggelsen finns bostäder, lokaler för centrumverksamhet och service så som skola 
och förskola. Bebyggelsen består av kvarter med byggnadshöjder i fem till sex 
våningar. Den planerade bebyggelsen kopplar an till detta stadsrum och bildar en ny 
temporär yttre gräns för Ursvik innan detaljplan för Böjen, Södra kvarteren och 
Vallen genomförs.  

  

Fornlämningsområden 
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Dialog och delaktighet 
För stadsbyggnadsprojektet Stora Ursvik sker ett kontinuerligt samtal om 
stadsutveckling genom upprepade och återkommande tillfällen för dialog och 
samtal mellan allmänheten och medverkande parter i stadsbyggandsprojektet. Under 
2013 genomfördes dialogprojektet Plats för lek där barn och pedagoger från 
Granatäpplets och Milots förskolor deltog. Dialogprojektet har påverkat storlek och 
placering av förskolegårdar inom denna detaljplan (och kommande detaljplaner 
inom Ursviks Västra delar). Under hösten 2016 samt med fördjupning under 2018 
genomfördes ett dialogprojekt kopplat till planeringen av stadsdelsparkerna inom 
Ursviks Västra delar, med fokus på Kvarnkullen. De inkluderade målgrupperna 
bestod av barn och ungdomar i olika åldersspann, nyblivna föräldrar, äldre samt 
personer med såväl fysisk som mental funktionsvariation. Genom att inkludera 
deltagare från Ursvik, Rissne och Rinkeby har dialogprojektet även stärkt 
förbindelsen mellan stadsdelarna genom att medvetandegöra och skapa intresse för 
Ursvik bland boende i närområdet. 

Natur 
Mark och vegetation 

Planområdet ligger till 
väster om befintlig 
bebyggelse inom 
utbyggnadsområdet Stora 
Ursvik. I söder skiljer en 
cykelväg området från den 
angränsande detaljplanen 
Kvarnkullen. Detta område 
(område 13 på kartan 
nedan) består 
huvudsakligen av en före 
detta ”driving-range” för 
golf samt en vägbank 
tillhörande den temporära 
sträckningen av E18 som 
användes innan den 
nuvarande sträckningen av 
E18 togs i bruk. Området 
är utfyllt med grus och 
sten. Klöver och tistlar 
dominerar de öppna ytorna 
och en del buskage finns i 
kantzonerna. En rad med 
björkar avskiljer den före 

detta golfrangen från 
övriga öppna ytor. I den Bild från planprogrammet som visar natur  
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norra delen av området finns ett våtare parti där kaveldun förekommer. 

I norr angränsar planområdet till en före detta åkerholme (området 12 på kartan 
ovan). Här finns ett flertal kortvuxna hagmarkstallar varav den grövsta med en 
omkrets på ca 2,20 m. 

I anslutning till tallarna finns ett 10-tal lövträd såsom sötkörsbärsträd, asp och rönn. 
I buskskiktet påträffas bland annat nypon, en och backnejlika. Även ängsflora och 
gräs förekommer liksom död ved och ett fåtal stenblock. 

Geotekniska förutsättningar 
Jorddjupen inom området växlar mellan 0 och cirka 20 meter i de undersökta 
punkterna. Störst jorddjup har noterats i områdets norra delar. Inom området finns 
stora variationer i markförhållanden.  

Marken består växlande av fastmarksområden med fyllning och friktionsjord ovan 
berg och lösjordsområden där jordlagerföljden består av fyllning ovan lera på 
friktionsjord på berg. Lerlagrets tjocklek uppgår till som mest cirka 15 meter i de 
undersökta punkterna. Lokalt finns mäktiga lager fyllningsjord ovan naturligt lagrad 
jord. I delar av området finns också berg i dagen. 

I området har E18/Kymlingelänkens tidigare läge legat samt omdragningsvägen 
under ombyggnationen av denna. Dessa har haft en del förstärkningsåtgärder 
bestående av bland annat av påldäck, pålat brofundament, kc-pelare och 
tryckbankar. Även lättfyllning och urgrävning av lera och återfyllning med 
friktionsjord har gjorts för väganläggningarna. Befintliga tryckbankar öster om E18 
kan komma att påverkas av den planerade utbyggnaden inom Ursviks Västra delar, 
dock inte av planerad bebyggelse för detaljplan Torget. Anpassningar och styrning 
av utförandet kommer att bli aktuella under byggnationen. Både avschaktning och 
uppfyllnader från befintlig mark kan påverka omgivande anläggningar. 

Geohydrologiska förutsättningar  
Inom Ursviks Västra delar finns höjdpartier med friktionsjord och berg i dagen. 
Dessa områden utgör områden för grundvattenbildning då de mellanliggande 
låglänta delarna består av tätare sediment. Enligt tidigare utförda observationer i 
befintliga grundvattenrör varierar grundvattennivån mellan 1-3 meter under 
markytan i de högre belägna områdena. År 2015 installerades fyra grundvattenrör i 
området. Vid mättillfället (1 april 2015) låg grundvattennivån mellan 1-2 meter 
under markytan. Grundvattnet i den norra delen av området bedöms strömma norr 
mot Igelbäcken. I den södra delen bedöms grundvattnet strömma söder ut mot 
Bällstaån.  

Markföroreningar 
Marken norr om återvinningscentralen användes vid tiden för undersökningarna 
som arbetsområde för en bro som ska sammanlänka Rinkeby med Ursvik. I 
området finns högar med sprängsten och bergkross. Här har påträffats diverse avfall 
som plast, metall samt uttjänta vitvaror som plockats bort. 
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I totalt 6 punkter av 81 provtagna (7%) har föroreningshalter över mindre känslig 
markanvändning (MKM) uppmätts och i 14 punkter (17%) ligger uppmätta halter 
mellan riktvärden för känslig markanvändning (KM) och MKM. Det innebär att det 
i 75 % av punkterna inte uppmäts några halter överskridande riktvärdena. 

Utifrån resultaten från utförda undersökningar bedöms föroreningshalten i befintlig 
fyllnadsjord och grundvatten i området generellt vara låg. Konstaterad förorening 
förekommer generellt i fyllnadsmassorna och sannolikt har föroreningen i vissa fall 
förts kommit in och flyttats runt i området med dessa massor. 

Uppgrävda massor inom Ursviks Västra delar, med föroreningshalter under MKM 
bedöms kunna återanvändas inom området och skulle innebära både ekonomiska 
och miljömässiga vinster i och med minskat antal transporter och minskat behov av 
att föra in jordmassor utifrån. Massorna kan exempelvis läggas under hårdgjorda 
ytor, i aktivitetsvallen eller på större djup i andra områden. Massor med 
föroreningshalter >KM med <MKM ska inte läggas ytligt i områden som inte är 
hårdgjorda eller i områden där odling kan tänkas ske. Jordmassor innehållande 
halter >Km men <MKM av ämnen som kan spridas genom ångning (till exempel 
kvicksilver) bör inte återanvändas under framtida byggnader. Dokumentation ska 
ske av vilka massor (med föroreningshalt >KM) som läggs var. Om massor med 
föroreningshalter >KM men <MKM inte kan återanvändas inom Ursviks Västra 
delar kan de skickas till mottagningsanläggning för KM-massor om de inte kan 
återanvändas i annat projekt där markanvändningen är mindre känslig. 

Fyllnadsmassor innehållande föroreningshalter överskridande MKM bedöms 
behöva grävas bort. Dessa har hittats främst i två områden; Södra kvarteren samt 
Kvarnkullens park. 

I området för kommande detaljplan Södra kvarteren, söder om 
återvinningsanläggningen har förhöjda halter av flertalet metaller uppmätts (koppar, 
kvicksilver, bly och zink) som bedöms kräva en åtgärd. I området förekommer 
fyllnadsmassor ned till 1-1,5 m djup. I fyllnadsmassorna har tegel och andra 
byggrester noterats. Detta område kommer ingå i detaljplan för Södra kvarteren och 
hanteras i en separat planprocess. 

I Kvarnkullens park, direkt söder om planområdet för detaljplan Torget, har en halt 
av zink överstigande FA uppmätts i en punkt. I samma prov uppmättes dioxin i en 
halt över KM men under MKM. I området har kabelbränning noterats och provet 
är uttaget på ytlig jord 0-0,1 m djup, I fyllnadsmassorna noterades även ett innehåll 
av tegel, glas, bränt material och skrot.  

Provet bedöms inte vara representativt för jordmassorna generellt i parken men kan 
visa på ytlig förorening i områden där kabelbränning skett. Fyllnadsmassor belägna 
djupare ned än 1,5 meter under jordytan har generellt sett inte undersökts. Detta 
område kommer ingå i detaljplan för Kvarnkullens park och hanteras i en separat 
planprocess. 
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Föroreningar - Grundvatten 
Uppmätta halter av nickel och arsenik i grundvatten bedöms inte utgöra risk för 
boende inom området då inget grundvattenuttag sker. 

Misstänkt petroleumförorening i flertalet grundvattenrör som installerats för 
nivåmätning bedöms härröra från själva grundvattenrören och de smörjoljor som 
använts vid tillverkning och installation eller alternativt sabotage. Inga halter 
överskridande jämförvärden har uppmätts i de PEH-rör som installerats intill 
stålrören till samma djup, vilket styrker denna bedömning. 

Vattenprover har analyserats med avseende på metaller, PAH, alifater, aromater 
samt screening av volatila och semivolatila ämnen. Generellt uppmäts låga 
föroreningshalter. Halter av nickel som bedöms som måttliga enligt SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvatten har påvisats i de mätningar som genomförts 
inom Ursvik Västras västra delar inklusive planområdet.  

Trikloreten och dess nedbrytningsprodukter (klorerade alifater, CAH) har uppmätts 
i det enda (eller i det undre) grundvattnet i det enda (eller i det undre) 
grundvattenmagasinet i den nordvästra delen av Ursvik. Uppmätta halter klassas 
enligt SGU:s bedömningsgrunder som klass 1 och klass 2 vilket motsvarar mycket 
låga eller låga halter. Troligtvis härrör föroreningen från MILO-området och har 
spridits med grundvattnet ned för berget och in under leran i den norra delen av 
Ursviks Västra delar utanför MILO-området. Nedbrytningsprodukter som 
dikloreten och även vinylklorid visar dock att naturlig nedbrytning av föroreningen 
förekommer. I MILO-området har även petroleumförorening påträffats i marken 
vilket kan underlätta nedbrytningen av klorerade alifater. Resultaten från båda 
mättillfällena då klorerade alifater analyserats visar på mycket låga till låga halter. 
Ingen åtgärd anses krävas gällande uppmätta halter av CAH i grundvattnet med 
avseende på exponering för framtida i området. 

Trafik och parkering 
Gator och cykel 
Ursviks Västra delar är ett område där flera befintliga och planerade regionala 
cykelstråk möts. Den planerade bebyggelsen bör både ta hand om befintliga 
cykelflöden och erbjuda en robust och tydlig struktur för de cykelstråk som har 
pekats ut som viktiga av länets aktörer i Regional cykelplan för Stockholms län. Tre 
regionala cykelstråk möts i Ursviks Västra delar: Kymlingestråket, Hjulsta-
Bergshamrastråket och Sundbybergsstråket. Mot Rissne, söderut längs tvärbanan, är 
en fristående gång- och cykelbro planerad. Tillsammans med bron som binder ihop 
Ursviks allé med Rinkeby allé, så kommer kopplingar till Ursviks Västra delar att 
förbättras avsevärt. Området kommer att vara en mycket viktig port mot Kista med 
stor potential till arbetspendling med cykel. 
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Biltrafik  
Inom planområdet finns inga befintliga gator. I öster gränsar planområdet till 
Ladugårdsgatan och de delar av Ursvik som håller på att färdigställas. Väster om 
och direkt anslutande till planområdet planeras för en ny huvudgata också 
innehållandes en ny sträckning av tvärbanan genom stadsdelen. Söderifrån kommer 
Tvärbanan att gå i mitten av den ombyggda Rissneleden-Kvarngatan och korsa 
Enköpingsvägen på bro för att därefter passera väster om planområdet. 
Enköpingsvägen har tidigare varit ett utpekat riksintresse för kommunikationer och 
är fortfarande regionalt viktig för såväl kollektivtrafik som för personresor. I 
samband med färdigställandet av E18/Kymlingelänken fick Enköpingsvägen 
kommunalt väghållarskap. 

Kollektivtrafik  
Närmaste busshållplats är idag Ursviks holme och Skrivargatan som trafikeras av 
buss 504 mellan Rissnes tunnelbana och Sundbyberg station via Hallonbergen C. 

Parkering  
Det finns inga befintliga parkeringsplatser i planområdet. 

Service 

Kommersiell och offentlig service 
Eftersom ingen bebyggelse för närvarande finns inom planområdet finns ännu 
ingen service inom dess gränser. I de utbyggda delarna av Ursvik finns mindre 
butiker, närlivs, skolor, förskolor, lekplatser och en del caféer. Söder om 
Enköpingsvägen, cirka 600 meter från planområdet finns en större matvarubutik 
och i Rissne centrum som ligger ca en km söder om planområdet finns fler butiker, 
apotek, men också vårdcentral och tunnelbana. På ungefär samma avstånd fast 
västerut ligger Rinkeby torg (i Stockholms stad) som har ett brett utbud av butiker 
och annan service. Rinkeby torg nås genom en cykel och gångbro över 
Ulvsundaleden söder om återvinningscentralen väster om planområdet. 
Hallonbergen ligger cirka två kilometer öster om planområdet och här finns ett 
brett utbud av kommersiell och offentlig service samt tunnelbana. Idrottsplatser 
finns i Rissne, Rinkeby och Lilla Ursvik. 

Serviceprogrammet för Ursvik 2017-2030 är i sig inte ett antaget politiskt 
styrdokument men redovisar mer ingående vilken närservice som finns idag och 
även vilka behov som identifierats framåt i tid när området fortsätter att växa. 
Programmet för även ett resonemang om de behov som staden förväntas tillgodose 
samt vad som mer förväntas tillgodoses av andra aktörer. Programmet är 
vägledande i detaljplanearbetet för att fastställa att tillräckliga lokalytor kommer att 
finnas för olika framtida ändamål. Serviceprogrammet är ett planeringsdokument 
med prognoser och uppskattningar, detta för att staden och andra servicegivare ska 
ha ett gemensamt planeringsdokument att utgå ifrån. 
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Arbetsplatser 
Söder om Enköpingsvägen ligger Madenområdet som är ett externhandelsområde 
med bland annat byggvaruhandel och två stora matvarubutiker. I den västra delen, 
mot E18 ligger en större kontorshuvudbyggnad med förutsättningar för cirka 2400 
anställda. 

Störningar och risker 
Inledning 
En inledande riskutredning genomfördes i samband med framtagandet av 
programmet för Ursviks Västra delar. Närliggande Ulvsundavägen utgör 
rekommenderade transportleder för farligt gods. Enköpingsvägen har blivit 
avklassificerad som led för farligt gods av Länsstyrelsen men längs vägen finns två 
bensinstationer dit transporter går. I Rinkeby, på motstående sida om 
Ulvsundavägen, ligger en bensinstation. 

För mer information om risker förknippade med Tvärbanan hänvisas till 
Skelettplanen. Detta planförslag bedöms inte vara ett hinder för de åtgärder som 
redovisas där. 

Det finns ett antal olycksscenarier förknippade med transporterna av farligt gods på 
de angränsande vägarna som bedöms kunna medföra allvarliga konsekvenser för de 
som vistas i programområdet. Den i enlighet med programmet planerade 
aktivitetsvallen, som också utgör buller- och skyddsvall, bedöms dock ge ett 
tillräckligt skydd för den bakomliggande bostadsbebyggelsen utan krav på ytterligare 
åtgärder. Frågorna hanteras i angränsande och pågående arbete med detaljplan 
Vallen. 

Buller 
En bullerutredning har tagits fram för Ursviks Västra delar som visar att planerad 
bebyggelse kommer utsättas för höga bullernivåer överstigande 55 dBA från väg- 
och spårtrafik längs Ulvsundaleden, Enköpingsvägen och Kvarngatan. Rätt 
utformade kvarter och möjlighet till tyst sida för bostadsbebyggelsen är därmed 
prioriterat. Ulvsundaledens höjd i landskapet och högre hastigheter påverkar särskilt 
området. 

Farligt gods 
Enköpingsvägen är efter Länsstyrelsens beslut inte längre utpekad som primär led 
för farligt gods, men det innebär inte att farligt gods inte kommer att transporteras 
på sträckan. Ulvsundaleden väster om planområdet utgör numera rekommenderad 
färdväg för farligt gods. 

Översvämning 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en lågpunktskartering som visar att 
vatten kan ansamlas inom delar av planområdet. Dessa lokalt instängda områden 
kommer att byggas bort med hjälp av höjdsättning av allmän plats förutom i ett 
område intill detaljplanen, sydöst om kv. Smedjan i korsningen Ladugårdsgatan/Ga. 
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Enköpingsvägen. Hantering av den här lågpunkten beskrivs under rubriken 
”Dagvatten” nedan. 

Skred  
En mindre del av det norra planområdet bedöms i underlag från Sveriges geologiska 
undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI) och myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) som område med förutsättningar för skred i 
finjord. Kontroll av stabilitet har utförts i 3 sektioner inom aktsamhetsområden. 
Med utgångspunkt från utförda stabilitetsberäkningar föreligger inget behov av 
geotekniska förstärkningsåtgärder för området då de befintliga förhållandena 
uppfyller gällande krav på stabilitet. 

Förslag 

Inledning 
På följande sidor presenteras bebyggelseförslag för området. Detaljplanens ambition 
är att fånga upp och reglera de kvaliteter som identifierats under processen. Fokus 
är att visa/reglera stadsrumskvaliteter i stort men vid behov reglera detaljer och 
förklara viktiga principer och kvaliteter som byggnaderna i Ursviks Västra delar ska 
ha. Som komplement finns gestaltnings- och planprogram som ska följas och ge 
vägledning i de frågor detaljplanen inte behandlar.  

Det övergripande 
gestaltningsprogrammet 
beskriver 
gestaltningsprinciperna för 
kvarteren och bebyggelsen i 
stort. Den största skillnaden 
som planförslaget medfört 
gentemot 
gestaltningsprogrammet är 
att gårdarnas utformning 
och skala vuxit, framförallt i 
lägen där kvarteren 
inrymmer förskolegårdar. 
Orsaken till detta har främst 
varit att möjliggöra större 
lekytor på gårdar och goda 
ljusförhållanden. De större 
gårdarna har i sin tur 
medfört att 
planprogrammets uppbrutna 
kvartersstruktur ersatts med 
tydligare och mer 
sammanhållna kvarter. 
Planprogrammets mindre 

Illustrationsplan. Detaljplaneområdet markerat med streckad 
linje. Till väster DP för Vallen och i söder Kvarnkullens 
förskola som ej längre är med i detaljplan för Torget. Bild: 
Tengbom 
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tvärgator och passager (benämnda gränder) blir därmed färre och får en tydligare 
funktion som traditionellt utformade gator. Till detaljplan för Torget finns även två 
dokument framtagna benämnda Ursviks Torg - Fördjupat gestaltningsprogram samt PM 
Grändutformning, Ursviks Västra delar, DP Torget. 

Gestaltning av allmänna platser 
Detaljplanens allmänna plats utgörs av mindre tvärgator till områdets huvudgata, 
Kvarngatan, och ett intilliggande centralt torg, blivande Ursviks torg. De större 
gatorna i stadsdelen har planlagts i en separat ”Detaljplan för Skelettplan västra 
Ursvik, Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge”, dnr KS 0638/2015. 

Illustration av torget. 

För området kring torget, det vill säga torget och gatorna i dess omedelbara närhet 
finns ett fördjupat gestaltningsprogram framtaget (Ursviks Torg - Fördjupat 
gestaltningsprogram, se bilaga). Programmet definierar fyra viktiga aspekter i den 
fortsatta planeringen och utformningen som ska leda till ett välbesökt, trivsamt och 
levande torg: publikdragande verksamheter, väl gestaltade fasader, funktioner på 
torget samt väl gestaltad allmän plats. Det fördjupade gestaltningsprogrammet ska 
användas som vägledning vid bygglov. 

Torget  
Stadsrummet kring Ursviks torg blir en av de viktigaste mötesplatserna i norra 
Sundbyberg. Torget kommer att ligga omgivet av tät kvartersbebyggelse, i 
korsningspunkten mellan viktiga stråk samt med hållplatser för bussar och 
Tvärbanan. Detta ger ett bra utgångsläge för att skapa ett levande torg. 
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I gestaltningsprogrammet presenteras torget utifrån fyra nivåer. Nivå 1: Torgytan, 
det sammanhållna torgrummet avgränsat av fasader och gator. Nivå 2: Det 
funktionella torget med vistelseytor, service och stråk i direkt anslutning till 
torgytan. Nivå 3: Stadsrummet kring torget, som inkluderar gator och fasader på 
omgivande, högre byggnader. Nivå 4: Närområdet kring torget, med Tvärbanans 
hållplatser, busshållplatser samt byggnader och verksamheter som kan sägas ligga 
vid Ursviks torg. 

Till vänster förslag på olika aktiviteter. Till höger 
förväntade gångmönster och trafikfunktioner. Bild: Sweco. 

Nivå 1: Torgytan  
I den första nivån menas själva torgytan om 
cirka 30x50 meter, det vill säga ungefär 1 500 
m2. Som jämförelse är själva torgytan vid 
Sundbybergs torg ca 2 500 m2, medan 
Nybergs torg i Centrala Sundbyberg är 
knappt 1000 m2. 

Byggnaderna som angränsar direkt till denna 
yta föreslås bli relativt höga; sex våningar på 
dess östra sida och sex till sju våningar längs 
den södra sidan med ett utrymme för en 
förhöjd gård. Fasaderna kring torget är 
torgrummets väggar och gestaltningen av 
dessa är viktig för att torget ska uppfattas Torget nivå 1 
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som inbjudande, tryggt och inspirerande till olika aktiviteter. Det enskilt viktigaste 
huset är det så kallade Torghuset, det vill säga huset som är på torgytans östra sida 
(kv. Kvarnstugan). Gestaltningen av detta hus beskrivs i stycket nedan för kv. 
Kvarnhuset. 

Torget ska erbjuda plats för återkommande torghandel i begränsad omfattning, 
utrymme för mindre konserter eller andra typer av uppvisningar, och tillfällig 
försäljning som loppis eller julmarknad. Placeringen av möbler och utrustning i 
form av bänkar, papperskorgar, armaturer och cykelparkeringar behöver ta hänsyn 
till dessa aktiviteter så att delar av torget inte stängs av eller begränsas. Sittplatser ska 
placeras både längs med torgets sidor så att överblick skapas för besökare, och ute 
på torgytan. 

På torgets norra halva föreslås planteringar, sittplatser och konstverk samverka för 
att skapa intima rum. Samtidigt är det viktigt att ytan inte upplevs belamrad, otrygg 
eller trång. Södra halvan föreslås bli mer öppen och flexibel, för exempelvis 
torghandel och evenemang. Träd ska planteras för att ge omväxling och bidra till en 
upplevelserik plats, men också för att filtrera vind och solljus. 

Nivå 2: Det funktionella torget  
Norr om torget och Ursviks allé finns goda 
förutsättningar för lokaler (i kvarteret 
Brygghuset). Framförallt är läget gynnsamt 
med avseende på solbelysta uteserveringar. 
Tanken är att serveringar och trottoar ska 
upplevas som de tillhör torget, även om de är 
avskilda med en körbana.  

Gatan söder om torgbyggnaden utformas 
som ett gångfartsområde utan markerad 
körbana. Avsikten är att en vändplats för 
minibussar och små lastbilar ska anordnas. 

 

Nivå 3: Stadsrummet kring torget  
Den tredje nivån är det större stadsrum som 
torgytan och gatorna i korsningen utgör.  De 
fasader och verksamheter som ligger här 
kommer uppfattas som en del av det större 
torgrummet varför deras utformning och val 
av verksamheter är viktiga. Skyltfönster och 
annan armatur kan lysa upp gaturummet för 
att skapa liv och rörelse, och därmed en 
tryggare upplevelse av gaturummet. 

  

Torget nivå 3 

Torget nivå 2 
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Nivå 4: Närområdet kring torget  
Torget och korsningen 
Kvarngatan/Ursviksallé kommer att utgöra 
en viktig kommunikations- och mötespunkt i 
Stora Ursvik. Även de lokaler och hållplatser 
som ligger vid Kvarngatan och Ursviks allé 
strax utanför själva korsningen kommer att 
uppfattas som de tillhör Ursviks torg. Därför 
behöver även gestaltningen av fasaderna 
kring dessa utarbetas med omsorg. Både 
hållplatser för tvärbana och buss kommer att 
anläggas vid torget. Kommunikationsflöden 
och pendlare som byter trafikslag är en resurs 
för folkliv, vilket är viktigt att ta tillvara vid                       
torgets utformning. Samtidigt ska såklart pendlare uppleva sin resa som smidig. Med 
en genomtänkt utformning har torget och närliggande gator goda förutsättningar 
för handel och folkliv samtidigt som att det uppfattas som både generöst och intimt. 
Entréer till verksamheter ska vara i lägen där angöring för t.ex. färdtjänst är säkrad i 
gatunivå. Mellan lokaler och gaturum ska det finnas ett visuellt utbyte. För gatorna 
som leder till torget är det viktigt att det inte endast finns verksamheter och 
arbetsplatser. Bostäder med fönster mot torg, gata och hållplatser kan skapa en 
tryggare miljö, inte minst kvällstid. 

Gator och gränder 
Kvarngatan är områdets huvudgata och belägen utanför planområdet. Den 
utformas för hög kapacitet och samtliga av områdets trafikslag, inklusive 
Tvärbanan. Trafikalstringen beräknas inom programområdet ge drygt 5700 
passerande fordon under ett genomsnittligt dygn. Därtill finns förutsättningar för 
tre busslinjer och spårväg. För att säkerställa goda vistelsemiljöer och säkra 
trafikmiljöer för oskyddade trafikanter föreslås trafikseparerade cykelbanor och 
minst 3 meter gångyta i varje riktning längs Kvarngatan som sammankopplas med 
torget. På Kvarngatans östra sida föreslås en bred vegetations- och vistelsezon 
mellan biltrafik och de snabbt förflyttande cyklarna. 

Torget nivå 4 
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Referensbild för huvudgatan med grönt vistelsestråk som är korsningsbart.  
(Kvarngatans gröna vistelsestråk är ca 4m i bredd.)  

I planprogrammet för Ursviks Västra delar beskrevs en hierarki av de olika 
gatutyper där de minst trafikerade gränderna skulle utformas som 8-11m breda 
inklusive förgårdsmark. Förutom att fokus i gränderna skulle ligga på gångtrafik var 
tanken att boendes aktivitet och vistelse på förgårdsmark skulle bidra till att skapa 
ett socialt rum mellan fasaderna och aktivera gaturummet. Kvarteren i planområdet 
har vuxit sedan programmet till förmån för att skapa större och avskärmade 
(förskole-) gårdar med bättre ljusförhållanden. De så kallade gränderna har blivit 
färre och förgårdsmarken har utgått.  

Ett PM för grändutformning har tagits fram (se bilaga) som motiverar de avsteg 
från planprogrammen som tagits och ska vara vägledande inför 
projekteringsarbetet.  

Variation, trafiksäkerhet och orienterbarhet är fortfarande viktiga 
gestaltningsprinciper, vilket framgår av nedanstående beskrivning av de olika 
gatorna inom och kring detaljplaneområdet:  

- Kvarngatan: bred gata med yta för flera parallella trafikslag där tvärbanan 
utgör en tydlig ryggrad. En bred planteringsyta går längs gatans östra sida, 
och som huvudgata motiveras kvalitativa materialval.  

- Gamla Enköpingsvägen: lokalgata som i söder möter parken Kvarnkullen. 
Gatan utformas med enkelsidig trädrad.  

- Ursviks allé: dubbelsidig allé med Rinkebybron i fonden mot väster och 
bevarad naturmark i öster. Tillsammans med Kvarngatan har denna 
direktkontakt med Ursviks torg. 

- Mönstringsvägen: dubbelsidig allé med hus på vardera sidan utan uttalad 
förgårdsmark. 

- Spannmålsgatan är den enda kvarvarande (tidigare så kallade) gränden inom 
planområdet. För den bedöms inte längre genomfartstrafiken som marginell 
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i förhållande till vistelse och gångtrafiken, vilket motiverar en mer 
traditionellt utformad lokalgata. 

- Axgränd är en fortsättning av torget. Den större bredden och anslutning till 
torget kan möjliggöra så kallad shared space (där alla trafikslag inklusive 
gående samsas på lika villkor) utan genomfartstrafik eller uteplatser på 
förgårdsmark. Bredden ger möjlighet för lokaler med entréer, trädplantering 
och möblering med exempelvis cykelställ. 

- Stugvägen – Gatan har många funktioner, bland annat bostadsentréer, 
ingångar till bostadsgårdar samt garageutfarter. Den kommer även utgöra en 
viktig koppling för barn mellan Kymlingeskolan och Älvdansparken varför 
trafiksäkerhet utifrån ett barnperspektiv behöver finnas med i 
projekteringsarbetet och utformningen av den. 

För samtliga gator är det viktigt att arbeta med materialval och styrning av trafik för 
att skapa inbjudande och trygga gaturum. Axgränd, Spannmålsgatan och 
Mönstringsvägen har i plankartan en reglerad bredare sektion mot torget respektive 
Kvarngatan. Orienterbarheten bedöms bli tillfredsställande tack vare kontrasten i 
gatornas utformning inom planområdet och i området i stort. 

Utgångspunkten är att takdagvattenavledning ska omhändertas inom kvarteret (om 
inte annan överenskommelse med huvudmannen finns). Undantaget mot 
Kvarngatan, Ursviks allé och Gamla Enköpingsvägen så kan med fördel någon 
decimeters förgårdsmark avsättas för att hantera takvattnet (innan dagvattenservis) 
på kvartersmark och samtidigt ge förutsättningar för vegetation och plantering. 
Detta i kombination med plankartans bestämmelse att balkonger inte tillåts ovan 
gatumark där gatans sektion understiger 12m, så finns goda förutsättningar för ett 
tillräckligt luftigt gaturum som upplevs inbjudande och attraktivt. 

Ny bebyggelse 
Generella gestaltningsprinciper 
Föreslagna bostadskvarter innehåller totalt cirka 900 bostäder, tre förskolor och 
lokaler med centrumverksamhet i bottenvåningarna mot huvudgatan.  

Höga krav ställs på detaljrikedom och kvalitet, material och utformning av entréer, 
balkonger, fönstersättning och materialmöten ges extra uppmärksamhet. För att 
skapa variation kan med fördel enskilda hus ha olika exteriör utformning. 
Eventuella elementskarvar ska bidra till byggnadens arkitektoniska koncept (se 
exempelvis KTH Live in lab, Betongpriset 2018). Bottenvåningar mot Kvarngatan 
och Ursviks allé ska utföras med mycket glas som främjar stadsmässighet. Entréer 
ska ligga direkt mot gatan samt om möjligt vara genomgående för enkel access till 
gården. Sockelvåningar ska göras resliga med material som är beständiga och tåliga 
över tid samt bidrar till ett väl gestaltat gaturum. 

Placering, utbredning och höjd 
Bebyggelsen placeras i en kvartersstruktur som ger tydliga gaturum samt plats- och 
torgbildning för att skapa en lättläst skillnad mellan det offentliga och det privata. 
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Inom planområdet planeras för sex nya bostadsbebyggelsekvarter med 
byggnadshöjder varierande mellan huvudsakligen fyra och åtta våningar. De 
högre våningsantalen föreslås längs kvarterens nord-sydliga sidor samt mot 
huvudgatan och de lägre våningsantalen längs kvarterens öst-västliga sidor. 
Ur ett stadsbildsperspektiv är det lämpligt med högre bebyggelse mot de 
större gatorna och med hänsyn till solljusförhållanden är det lämpligt med 
högre bebyggelse i nord-sydlig riktning. I planområdets norra del föreslås 
högre bebyggelse i upp till 14 våningar. Det motiveras av att här utgör 
föreslagen bebyggelse fonden av huvudgatan som norrifrån viker av väster ut, 
och bildar en vägg mot den norra stadsdelsparken. 

Kvarterens storlek och form är ett resultat av krav på goda solvärden och 
medföljande potential för grönska, förutsättning för avskildhet och 
medföljande nyttjandevinster för de boende, såväl som det omkringliggande 
gatunätets avgränsningar. För att möta kravet om goda förskolegårdsmiljöer 
och samtidigt säkra goda miljöer för boende planeras två större kvarter inom 
planområde (och fyra totalt inom Ursviks Västra delar), som har goda 
förutsättningar att tillgodose barnens behov av lek- och lärandemiljö såväl 
som de boendes behov av avskild gårdsyta. 

Bebyggelsen ska i huvudsak vara sluten mot stadsdelens gator i syfte att 
främja allmänhetens rörelse i fasad mot gård eller gata. Byggrätternas bredd 
varierar men är generellt cirka 15 till 17 meter men kan vara bredare där 
förskolor föreslås. Inom respektive byggrätt regleras (i regel) största 
byggnadsarea, totalhöjd samt högsta tillåtna våningsantal. 

På plankartan anges även ett lägsta våningsantal. Den totala byggnadsarean 
(plankartans e-bestämmelse) är mindre än egenskapsytan för att ge en 
flexibilitet i byggnadernas utbredning. Viktigt är att egenskapsytan inte mer 
än korta sträckor fylls ut på bredden (det vill säga byggnadens djup). Istället 
är det byggnadens längd längs takfot/gata som ska utnyttjas och fylla ut 
kvarterens hörn med avseende på att rama in gaturummet. Den privata 
gården undviks på så vis att sticka ut i den offentliga miljön vilket skulle ge en 
otydlighet i gränsdragning mellan offentligt och privat. Längs huvudgatan är 
detta än viktigare och det krävs att byggnationen är sammanhängande och 
avskärmande för att tydligt definiera gaturummet och därmed främja 
stadsmässighet. Den större skalan (jämför med tidigare planprogram) 
motiverar även slutna fasader längs huvudgatan för att skärma och värna den 
privata gården samt att styra flödet gående till de allmänna ytorna och längs 
lokalerna. 

Byggnadskropparna ska vara varierade i höjd och endast enstaka kan 
förskjutas i plan längs gatulivet för att skapa förgårdsmark där detta är 
berikande med avseende på till exempel uteserveringsmöjligheter samt att 
undvika avfasade hörn vid gatukorsningarna. Enstaka indrag kan också 
motiveras i syfte att bryta upp längre fasader. Variation i taklandskapet skapas 
genom olika typer av låglutande tak, takterrasser, pulpettak och eventuellt 

Illustrationen till höger är baserad på underlag från Förvaltaren, HSB, 
Hökerum, IKANO, Riksbyggen, Lindbäcks och Veidekke. 
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krökta tak. Plankartan föreskriver ett antal gemensamma takterrasser, men dessa kan 
med fördel anläggas på flera ställen med bra solläge för att skapa rum för 
gemenskap och umgänge. En stor del av byggnaderna kan med fördel ha 
växtbevuxna gröna tak och kombineras med solpaneler. 

Byggnaderna ska utformas så att de fyller byggrättens längd (längs gata/takfot). Att 
kvarteren är slutna mot huvudgatan samt torget/Ursviks allé är särskilt viktigt. Vid 
glapp mellan byggnader inom ett kvarter ska minsta avstånd mellan byggnader 
(inklusive balkong) vara sju meter för att främja en luftig och överblickbar entré till 
gården. Gavlar ska vara levande, antingen som en fortsättning på byggnadens övriga 
fasader (med fönster, entréer med mera) eller utformas omsorgsfullt som egna 
inslag i gatubilden, till exempel vegetationsvägg eller som yta för konst och 
väggmålning. 

 
Mosaikutsmyckning av bron mellan Rissne/Hallonbergen utförd av ungdomar sommaren 2017. 
 
Varierat bebyggelselandskap  
Maximalt tillåtna totalhöjder och våningsantal är olika längs kvarterens alla sidor i 
syfte att åstadkomma en varierad volym. För att säkerställa en hög grad av variation 
medges, där både lägsta och högsta våningsantal är angivet, att endast 2/3 av 
bebyggelsen får uppföras i högst angivna våningsantal. 

 
Ett väl integrerat gatunät samt ett varierat bebyggelselandskap avseende byggnaders volym, 
uttryck och innehåll bidrar till starkare gångflöden och serviceunderlag. 
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Bottenvåningar och lokaler  
Bottenvåningar ska utformas med hänsyn till den mänskliga skalan. Hög kvalitet 
och detaljrikedom i ögonhöjd är avgörande för uppfattningen av stadsrummet i 
stort. Framförallt blir detta en viktig aspekt längs sträckor med ont om 
målpunkter/verksamheter, där relativt stora byggnadsvolymer kombinerat med en 
enformighet annars riskerar att skapa en känsla av otrygghet.  

I den höjd där allmänheten passerar och besökare oftast möter och upplever 
byggnaderna ska särskild omsorg om detaljer finnas i kvalitet och i variation med 
materialval, markerade entréer, fönstersättning med mera. Huvudentréer till lokaler, 
restauranger och bostäder ska markeras på ett sådant sätt att de uppfattas både på 
långt och nära håll. Att förse entréerna med skärmtak/väderskydd och aviserande 
belysning är både praktiskt samt ökar tillgänglighet och orienteringsbarhet i 
området. Bostadsentréer ska där möjligt vara genomgående mellan gata och gård. 

Lokaler med centrumändamål medges i entréplan (gatuplan) inom hela planområdet 
och säkerställs i strategiska lägen mot huvudgatan och torget. Verksamheter med 
många besökare ska i huvudsak placeras i gatuhörn. För att säkerställa att 
entréplanen inom planområdet kan användas för centrumändamål regleras dess 
bjälklagshöjd till lägst 3,6 meter. Förhöjda entréplan med bostadsentréer och 
butikslokaler bidrar till variation i fasaden och resliga sockelvåningar. I bottenvåning 
mot allmän plats tillåts inte privata eller enskilda uteplatser eller balkonger (även 
indragna) i syfte att gaturummet ska upplevs som offentligt. 

Angöringsmöjligheter kommer att vara mer begränsat mot Kvarngatan och Ursviks 
allé jämfört med andra gator. Miljörum ska inte placeras så att angöring sker mot 
Kvarngatan eller Ursviks allé. 

Balkonger, loftgångar, utkragningar och burspråk   
För att bidra till ett tydligt och väl avvägt förhållande mellan privat och offentligt 
utrymme i gaturummet tillåts balkonger kraga ut 1,5 meter från fasad med en höjd 
om minst 4 meter till mark ovan/mot gata. Genom resliga bottenvåningar och 
tillräckligt högt placerade balkonger med en avvägd utkragning från fasad, skapas ett 
väldimensionerat rum för gatans liv och den kvalitet som balkonger utgör för den 
boende. Mot torget, enligt plankartans f-bestämmelse, samt där gatusektionen 
understiger 12 m tillåts inte balkong kraga ut ovan allmän plats i syfte att de 
allmänna ytorna inte ska upplevas som ännu mindre eller begränsas i sin möblering.  

Balkonger ovan allmän plats får inte glasas in och översta balkongen ska inte ha tak. 
Förutsatt undantaget då balkonger är en integrerad del av byggnadens utformning 
(upplevs utgöra del av fasad), så ska det finnas en avvägd omfattning av balkonger 
med avseende på att byggnadernas uttryck och form inte mer än nämnvärt 
påverkas, detta för att balkongerna inte ska stjäla byggnadens helhetsuttryck. In mot 
kvarterens gårdar är balkongernas utformning mindre reglerade och kan också ges 
tak och glasas in. Det finns dock en begränsning i form av plankartans bestämmelse 
om att balkong inte tillåts ovanför ringmarkerat egenskapsområde. Djupare 
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balkonger och loftgångar har en negativ inverkan på underliggande lägenheters 
möjligheter till dagsljus, vilket även det är en begränsande faktor. Loftgångar eller 
balkonger med markstöd ska undvikas mot gård och tillåts inte alls mot allmän 
plats. Burspråk ovan allmän plats regleras och tillåts enligt plankartans f-
bestämmelse i kvarteret Brygghuset (och medges i övrigt inte). Burspråkets area 
regleras av dess bredd, djup samt en faktor på 0,5 (det vill säga B*D*0,5). Balkong 
på burspråket tillåts att kraga ut ytterligare. 

 
Balkonger minst 4 meter över gatunivå och utkragande max 1,5 meter ger välavvägda 
proportioner och tydlig avgränsning mellan publikt och privat. Perspektiv mot gränd och mot 
Ursviks allé. Bild: Lindberg Stenberg arkitekter 

Gårdar 
Bostadskvarterens innergårdar, utöver eventuellt de mindre Bastun och 
Kvarnsstugan som på grund av dess storlek skulle kunna få sluten fasad längs hela 
markplan, kommer vara möjliga att nå via portiker eller planlagda glapp mellan 
byggnaderna. Stödmurar mellan förhöjd gård och allmän mark ska undvikas. I de 
fall där höjdskillnad inte kan tas upp av trappa, slänt eller planteringar ska stor 
omsorg läggas vid utformning av stödmurar och staket. Tillgänglighetskrav för att 
nå gårdarna uppfylls för boende via trapphus i helt slutna kvarter. För kvarter med 
direkta kopplingar mellan gård och allmänplats (portik eller glapp/öppningar mellan 
byggnader), där även icke boende i kvarteret ges möjlighet att nå gården direkt utan 
att passera ett trapphus, ska minst en tillgänglig koppling ska finnas. Två av de 
mindre kvarteren är undantagna detta: kv. Parhuset samt kv. Bastun. 

Verksamheter och kontor – centrumändamål  
Verksamheter medges i samtliga bottenvåningar och säkerställs i strategiska lägen. I 
torgbyggnaden medges centrumändamål i hela byggnaden. Byggnaden är centralt 
placerad i stadsdelen vid torget där möjligheterna att inrymma såväl kommersiell 
som offentlig service är som bäst. En stor andel verksamheter vid torget är önskvärt 
även med hänsyn till stadslivet på torget och kringliggande gator.  
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Skola/Förskola  
Behovet av förskoleplatser som ska säkerställas genom byggrätt inom planområdet 
bedöms till 140 stycken. 

För att möta kravet om goda förskolegårdsmiljöer och samtidigt säkra goda miljöer 
för boende har två större kvarter skapats, ett söder om torget och ett direkt norr om 
torget. Kvarterens storlek och form ges av en kombination av krav på goda 
solvärden och medföljande potential för grönska, förutsättning för avskildhet och 
medföljande nyttjandevinster för de boende, såväl som det omkringliggande 
gatunätets begränsningar. Inom dessa har, med hänsyn till barnens behov av lek- 
och lärandemiljö såväl som de boendes behov av avskild gårdsyta, lämplig 
förskolegårdsyta inrymts. Placering av kvartersförskolorna tar hänsyn till att de inte 
ska placeras nära/mot de kraftigare trafikerade gatorna för att undvika olägenhet i 
form av luftföroreningar och buller. 

Gårdens storlek har varit vägledande angående vilken förskolestorlek som bedömts 
lämplig för respektive kvarter. Utifrån detta bedöms max ca 60 förskoleplatser vara 
lämpligt i kvarteret Brygghuset och max ca 80 platser i kvarteret Smedjan. 
Förskolegårdarna ska placeras och utformas på så vis att de i möjligaste mån inte 
blockerar eller hindrar boende att via (genomgående) trapphus komma ut på den 
gemensamma gården. I undantagsfall, där trapphus inte blir genomgående på grund 
av platsens förutsättningar, behöver smidig alternativ lösning anordnas för att nå 
gården. Någon form av kompensatorisk åtgärd blir också aktuell, såsom tex en 
gemensam terrass ovan förskolan eller på taket. Förskolornas tänkta antal barn har 
varit vägledande för plankartans bestämmelser om minsta friyta och 
förskolelokalernas storlek. 

Kvartersbeskrivning  
Kvarteret Smedjan  
Bebyggelsen ligger i det sydligaste kvarteret i planområdet och angränsar till 
Kvarnkullen i söder och till befintlig bebyggelse i öster. I norr angränsar kvarteret 
till torget. Läget är utsatt och ställer höga krav på gestaltning och utförande. 
Kvarterets relation till torget och torgbyggnaden är viktiga förutsättningar med 
avseende på placering av entréer och lokaler. På motsvarande vis är relationen till 
Kvarnkullens park viktig, och en öppning i kvarteret mellan byggnaderna mot 
parken är reglerad i plankartan.  

Ett lokalt instängt dagvattenområde, en lågpunkt där vatten ansamlas vid stora regn, 
kommer att finnas sydväst om kvarteret. Byggnaderna ska anpassas efter detta enligt 
plankartans m-bestämmelse. Hantering av lågpunkten beskrivs närmare under 
rubriken ”Dagvatten”. 

Mot Ladugårdsgatan innehåller kvarteret en förskola vars gård upptar en 1600m² 
stor del av den totala gården. Därav har behov uppstått att i plankartan reglera en 
del av kvarvarande gård som gemensam för samtliga boende i kvarteret. Via avtal 
finns ytterligare möjlighet till samnyttjande av bostads- och förskolegården. 
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Förskolan ska utformas så att Axgränd undviks att användas för leveranser eller 
angöring med bil vid hämtning/lämning av barn. 

 
Kvarteret Smedjan – Torgbyggnaden Illustration: Riksbyggen, ESA 

Kvarteret Kvarnstugan 
Ursviks torg ligger centralt vid korsningen mellan huvudgatan Kvarngatan och 
Ursviks allé. Centrum- och bostadsändamål medges och utifrån kvarterets samt 
volymernas form och läge kan en nischad boendeform, såsom till exempel 
äldreboende, ha särskilt goda förutsättningar på platsen. 

Torgbyggnaden utgör en vägg eller fond i det nya torgrummet. I byggnadens 
entréplan finns lokaler, något som kommer att bidra med liv och rörelse på torget 
och i närområdet. För övrig yta har kvarteret en flexibel byggrätt för en 
byggnadsarea på 400m2 i upp till 14 våningar. Denna del kan vara hopbyggd med 
torgbyggnaden eller fristående. Det vill säga hela kvarteret tillåts vara bebyggt i två 
våningar med förhöjd gård. Också mot Ursviks Allé ska byggnad innehålla lokaler i 
bottenvåningen enligt plankartans v-bestämmelse. 
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Torgbyggnaden. Föreslagna volymer och användning  

Kvarterets källarplan har (på plankartan) en a-bestämmelse som sträcker sig ut 
under torget för att möjliggöra ett sammanhängande garage-/källarplan. Garaget 
skulle kunna inrymma cykelparkering, där allmänheten ges möjlighet att hyra plats. 
Garaget ska då kunna nås direkt från torget via torgbyggnaden. För bilar nås garaget 
via nedfart från Ladugårdsgatan, där goda siktförhållanden ska säkerställas i 
genomförandet. Del av källarvolymen (avskilt rum) ska utgöras av elstation som 
försörjer närområdet. Stationen ska skärmas och placeras så att den inte utgör ett 
hinder för stadigvarande vistelse eller bostäder. En möjlighet är även att placera 
teknikutrymmen för anordningar på torget i källaren, till exempel pump för 
eventuell vatteninstallation. 

Kvarteret Brygghuset  
Norr om torget och Ursviks allé ligger kvarteret Brygghuset. Läget i korsningen är 
betydelsefullt och entréplan utgörs här av lokaler med generösa glaspartier, varvat 
med bostadsentréer. Kvarterets centrala placering och dess stora storlek gör att 
utformningen uppfattas ofta och av många. Får ett sådant kvarter en god 
utformning så har det goda förutsättningar att bidra till ambitionen om att skapa en 
stadsdel som upplevs ha en varierad arkitektur. 

I norr gränsar kvarteret mot en smal gata, Spannmålsgatan, där utrymmet gör att 
plankartan begränsar möjlighet till balkonger. 

Mot Ladugårdsgatan innehåller kvarteret en förskola vars gård upptar en 1200m² 
stor del av den totala gården. Därav har behov uppstått att i plankartan reglera en 
del av kvarvarande gård som gemensam för samtliga boende i kvarteret. Via avtal 
finns ytterligare möjlighet till samnyttjande av bostads- och förskolegården. 
Förskolans entréer och kapprum som vetter mot gården nås via portik mot 
Ladugårdsgatan. 

  

Torgbyggnaden. Föreslagna volymer och användning. 
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Kvarteret Parhuset 

Norr om Spannmålsgatan ligger kvarteret Parhuset. Här tillåts centrumverksamhet 
till och med våning 2. Våningsantalet är 4-5 våningar med ett accentuerat hörn som 
tillåter 8 våningar. Mot Kvarngatan ska drygt en tredjedel av fasadens längd 
användas för centrumändamål. Då kvarteret är ett av de mindre undantas detta från 
bestämmelsen v3 som kräver att gården ska ha minst en koppling till allmän plats 
som uppfyller tillgänglighetskraven utan att behöva passera trapphus. 

Kvarteret Gårdshuset 

Vid Kvarngatans sväng ligger kvarteret Gårdshuset. Kvarteret är triangelformat och 
med 5-8 våningar samt en accent på 12 våningar i den norra spetsen. Precis som för 
kvarteret Parhuset undantas detta kvarter bestämmelsen v3 som kräver att gården 
ska ha minst en koppling till allmän plats som uppfyller tillgänglighetskraven utan 
att behöva passera trapphus. 

Kvarteret Bastun 

I kvarteret längst norrut i detaljplan Torget ligger kvarteret Bastun. Precis som kv. 
Gårdshuset är det ett triangelkvarter med ett tydligt accentuerat torn på 14 våningar 
i det norra hörnet. Detta kvarter kommer med sin höjd bli ett viktigt landmärke 
som kommer synas på långt håll varför stor omsorg på dess utformning och val av 
fasad är av vikt. 

Även för kvarter Bastun undantas bestämmelsen v3 som kräver att gården ska ha 
minst en koppling till allmän plats som uppfyller tillgänglighetskraven utan att 
behöva passera trapphus. 

 

Kvarter Bastun. Illustration från Hökerum. 



  

Stadsledningskontoret 
Valter Perselli/Emelie Greiff/Anna Lindgren 

2019-04-08  29 (46)  
DNR/KS-0637/2015   
  

 
 

Mobilitetsnorm, cykel-, och bilparkering  
Planeringen i Sundbybergs stad följer det mobilitetsprogram som tagits fram av 
staden och fastställdes 18 december 2017. Den tillsammans med planprogrammet 
för Ursviks Västra delar tar fasta vid utvecklandet av en hållbar stadsdel med 
hållbart resande, där behovet av bil och transporter minskar. I Ursviks Västra delar 
prioriteras därför hållbara och kapacitetsstarka transportslag såsom gång-, cykel- 
och kollektivtrafik vad gäller tillgänglighet, ytanspråk samt framkomlighet i 
gaturummet framför personbilstrafik och parkerade motorfordon.  

Inom Ursviks Västra delar tillämpas parkeringstalen av den mobilitetsnorm som 
fastställdes 24 april 2018. Parkeringsplatser för bostäder och verksamheter ordnas 
inom kvartersmark. De parkeringstal som varje byggaktör har att förhålla sig till är 
så kallade flexibla parkeringstal och varierar utifrån vilka mobilitetsåtgärder som 
genomförs. Verktyg för att beräkna antal parkeringsplatser finns i 
mobilitetsnormen. En mobilitetsredogörelse tas fram i samband med att bygglov 
söks. 

Det kommer anläggas allmänna cykelparkeringar i Ursviks Västra delar i eller i 
närhet till gatumiljö, i sidoordnade lägen i anslutning till trädplantering. Dessa ska 
vara i närhet till service och kollektivtrafikplatser men får inte utgöra hinder för 
rörelsehindrade eller utryckningsfordon. Även parkeringsmöjligheter för lådcykel 
ska finnas både på allmän platsmark och på kvartersmark. 

Bilparkering tillåts inte på gårdar utan ska lösas i garage under bostadsgården. 
Parkeringsplats för rörelsehindrade ska lösas inom kvartersmark. Vid placering av 
cykelparkering på kvartersmark är det viktigt att dessa inte tar yta av gården som 
behöver inrymma andra funktioner för de boende. 

Om parkering för bil inte kan tillgodoses på kvartersmark kan ett parkeringsköp bli 
aktuellt. Det innebär att exploatören ordnar parkering på annan plats än inom den 
egna fastigheten. Parkeringsköp kräver att avtal uppvisas i samband med 
bygglovsansökan. Avtalet ska bland annat visa antal parkeringsplatser, lokalisering 
av dessa och mellan vilka parter avtalet har slutits. I avtalet ska även framgå att 
parkeringsköpet gäller för en längre tid. 

Kollektivtrafik  
Genom stadsdelen planeras en förlängning av tvärbanan. Utrymme för detta längs 
med stadsdelens huvudgata säkerställs i ”Detaljplan för Skelettplan västra Ursvik, 
tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge” KS 0638/2015. En hållplats planeras 
i stadsdelens norra del och en vid Ursviks torg. Hållplatsens plattformar saxas med 
stopp före korsning i båda riktningarna. 

Idag trafikeras området av busslinje 504. Ursviks Västra delar kommer tillsammans 
med övriga delar av Ursvik utgöra en tät och relativt folkrik stadsdel. 
Förutsättningar ska finnas för ytterligare busslinjedragningar eller till exempel för en 
omdragning av linje 540, samt eventuellt en stomnätsbuss genom området med 
hållplatser vid bland annat Ursviks torg. Inom en kilometer från Ursviks torg nås 
tunnelbanan i Rissne och stationen i Rinkeby inom 800 meter. 
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Vatten och avlopp  
Dricksvattenförsörjningen av detaljplanen kommer att lösas genom ett nytt 
ledningsnät som anläggs i angränsning till detaljplanen. Dricksvattenförsörjningen 
kräver förstärkt matning från Norrvattens huvudvattenledning som ligger utanför 
planområdet. Vatten distribueras från regionalt vattenverk vid Görväln (Mälaren). 
Merparten av dagvattnet från området kommer att ledas för rening i dammar som 
planeras i detaljplan för Vallen. Dammarna har sitt utlopp i ett befintligt dike som 
går under Trafikplats Rinkeby och vidare till Igelbäcken genom Igelbäckens 
kulturreservat i Stockholm. För att undvika att dagvattnet från planerad bebyggelse 
riskerar att skada riksintresset E18 krävs åtgärder i det befintliga diket. En lämplig 
åtgärd har tagits fram i samråd med Trafikverket och innebär en ny dikessträckning 
inom vägområdet som ligger inom Stockholms stad. 

Avledande av spillvatten från detaljplanen löses genom anläggande av ett nytt 
ledningssystem och en eller två pumpstation/er som ska anläggas i kommande 
detaljplan för Vallen. Pumpat flöde ska därefter ledas till en anslutningspunkt i 
befintligt nät söder om Enköpingsvägen. Rening av avloppsvattnet sker i regionalt 
avloppsreningsverk i Bromma. 

Avfallshantering  
Översiktsplanen understryker att källsortering och återvinning är viktiga inslag i 
övergången till ett kretsloppssamhälle. Kommunen har som mål att kraftigt minska 
avfallsmängden. Sundbybergs stads riktlinjer för avfallshantering ska beaktas (i 
skrivande stund är de aktuella föreskrifterna: Föreskrifter om avfallshantering, God 
avfallshantering vid ny- och ombyggnation, Sundbybergs stads riktlinjer samt Handbok för 
stationär sopsug i Sundbyberg), och bebyggelsen ska vara kopplad till ett sopsugssystem 
med tre fraktioner; matavfall, restavfall och tidningar. Befintlig sopsugsterminal har 
kapacitet för denna detaljplan. 

Utrymmen för sådant avfall från verksamhetsutövare som inte kan lämnas i 
sopsugen ska också finnas. Utrymmenas placering och utformning ska, i samråd 
med stadens avfallsansvariga förvaltning, anpassas efter såväl den som lämnar som 
den som hämtar avfallet. Sopnedkast ska utformas för att vara tillgängliga för 
rörelsehindrade och ska inte placeras ut mot allmän plats. I anslutning till 
fastigheterna ska det finnas utrymmen för de boendes grovsopor, el och farligt 
avfall samt övrig källsortering. Miljörum ska inte placeras så att angöring sker mot 
Kvarngatan eller Ursviks allé. 

I Ursviks Västra delar är det planerat för två publika traditionella (utomhus-) åter-
vinningsstationer; en som täcker de norra delarnas upptagningsområde samt en i 
söder vid korsningen Kvarngatan/Ga. Enköpingsvägen. Dessa behöver 
kompletteras med en mer centralt placerad station. 

Planering pågår för en centralt placerad kvartersnära så kallad mini-
återvinningscentral (ÅVC) i kvarteren nordväst om denna detaljplan. En sådan 
skulle kunna inrymmas i en lokal i bottenplanet på till exempel ett bostadshus, och 
då även vara tillgänglig för dem som inte bor i huset. Mini-ÅVC:n och den norra 
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täcks av kommande planarbete medan den södra är en del av pågående detaljplan 
Vallen. Placeringen av dessa tre ger goda förutsättningar för en smidig och rationell 
avfallshantering då många av de boende i området kommer att passera, eller ha 
närhet till, dessa i samband med sitt vardagspendlande. 

Värme  
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga 
energieffektivitet. Området kommer att anslutas till fjärrvärmenätet. 

Dagvatten  
Dagvattenhanteringen inom planområdet ska följa Sundbybergs stads vatten- och 
avloppspolicy, antagen 20 februari 2017. Planområdet är beläget inom Igelbäckens 
respektive Norra Råstabäckens/Brunnsvikens avrinningsområde och den befintliga 
vattendelaren ligger i höjd med Mönstringsvägen. Planförslaget tillsammans med 
övrig planerad exploatering i Ursviks Västra delar innebär att vattendelaren kommer 
att flyttas söderut, vilket innebär ökad avrinning till Igelbäcken. 

Detaljplanen får inte försämra förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna 
för de berörda recipienterna. Detta innebär att mängden föroreningar i kg/år för 
Brunnsviken inte får öka som följd av exploateringen. Vattenståndet i Igelbäcken är 
i dagsläget lågt och det finns ett behov av att tillsätta mer vatten, därför finns det för 
Igelbäcken ett uppställt haltkrav. Vattendraget anses vara mycket skyddsvärt, och 
dagvatten från detaljplanen kommer att ledas via Igelbäckens kulturreservat och 
Skogsvaktarkärret till Brunnsviken. Haltkraven är satta av Stockholm stads 
miljöförvaltning och anges i tabell 1 i PM Dagvatten, DP Torget – (Structor 2017-
09-18). Både miljökvalitetsnormerna för Brunnsviken samt haltkraven för 
Igelbäcken ska följas för dagvattenhanteringen inom detaljplaneområdet. 

Inom detaljplan Vallen i Ursviks Västra delar planeras en öppen dagvattendamm 
vars utflöde går till Igelbäcken. Till denna damm kommer dagvatten ledas från 
huvuddelen av planområdet för detaljplan för Torget, Skelettplanen, Vallen och 
befintliga delar av Stora Ursvik som avrinner mot Igelbäcken. Dammen ska 
utformas för att uppnå en sådan reningseffekt att kraven avseende MKN och 
dagvattenutsläpp till Igelbäckens kulturreservat nås vid punkten för dammens 
utlopp. Beskrivning av dammens utformning samt redogörelse av dess reningseffekt 
framgår av PM Dagvatten, Dagvattenutredning, Ursviks Västra Delar (Structor 
2017-09-18, rev 2018-01-11). 

För att uppnå kraven avseende MKN och dagvattenutsläpp till Igelbäckens 
kulturreservat vid punkten för dammens utlopp ska dagvatten från allmänna ytor 
såsom vägar, torg och parker inom hela Ursviks Västra delar renas lokalt innan 
vattnet leds vidare till dammen respektive Norra Råstabäcken. Inom varje detaljplan 
ska även specifika krav för dagvattenkvalitet uppnås. Kraven för DP Torget anges i 
tabell 8 i PM Dagvatten - DP Torget (Structor 2017-09-18). 

Då materialvalen har stor påverkan på föroreningsinnehållet i dagvattnet ska 
material som inte förorenar yt- och grundvatten väljas. För att nå kraven avseende 
zink och nickel ska all trafikutrustning inom planområdet skyddsmålas och förzinkat 
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material ska undvikas. Gröna tak inom planområdet ska utgöras av sådan växttyp 
som inte kräver gödsling. Även för parker ska gödslingsbehovet av växtligheten 
tänkas över vid val av växter för minska belastningen av näringsämnen.  

Planförslaget innebär att man exploaterar orörd mark vilket medför att avrinningen 
ökar kraftigt i jämförelse med nuläget. Avrinning från kvartersmark ska fördröjas så 
att flödet ut från planområdet vid ett 5-årsregn med klimatfaktor motsvarar 
naturmarksavrinning.  

I tabellen nedan anges motsvarande tillåtet utflöde för respektive kvarter inom 
detaljplanen. För de kvarter som har både Igelbäcken och Norra Råstabäcken som 
recipient framgår flödesfördelningen av bilaga 1 – Avrinningsplan till PM Dagvatten 
Västra Ursvik, DP Torget (Structor 2017-09-18). 

Kvarter Flöde 20-årsregn med 
fördröjning av 5-
årsregn (l/s) 

Recipient 

Smedjan 64 Norra Råstabäcken, Igelbäcken 
Kvarnstugan 32 Igelbäcken 
Brygghuset 57 Igelbäcken 
Uthuset* 25 Igelbäcken 
Gårdshuset 25 Igelbäcken 
Bastun 14 Igelbäcken 

Utflödestabell för respektive kvarter. *Kv. Uthuset heter idag Parhuset 
I planområdet ska höjdsättningen utformas så att ingen risk för skador på 
människor, fastigheter eller anläggningar finns vid regn med återkomsttid upp till 
100 år. Gårdar ska utformas så att ytlig bortledning av dagvatten vid extrema regn 
kan ske utan att byggnader tar skada. Sett till kv. Gårdshuset (som ett exempel) blir 
det viktigt att den gårdens lågpunkt hamnar i glappet mellan byggnaderna i 
nordöstra hörnet så att ett extremflöde kan rinna ut. 

I korsningen Kvarngatan/Mjölgatan finns en lågpunkt mot fasaden. Vatten som 
samlas upp här kommer ledas bort längs med Mjölgatan ner mot den 
dagvattendamm som planeras i detaljplan för Vallen. 

Vid planområdets sydöstra hörn, i korsningen Gamla 
Enköpingsvägen/Ladugårdsgatan finns en lågpunkt som utgör ett instängt område. 
Lågpunkten är problematisk att bygga bort vilket gör att dess volym istället utvidgas 
samtidigt som intilliggande byggnader regleras så att de ska utformas 
översvämningssäkert med tillräcklig marginal enligt plankartans m-bestämmelse. 

En översvämningsanalys har tagits fram för korsningen med hjälp av en statisk GIS-
analys. Figuren nedan redovisar vattnets utbredning vid ett 100-årsregn (10 minuters 
varaktighet, som motsvarar 36 mm) med ett ledningsnät anpassat för ett 20-årsregn. 
Resultatet är att vattnet stiger till +13,4 vid 100-årsregnet. Närliggande befintliga 
entréer ligger som lägst på +13,58. I detaljplanen för Kvarnkullens park, som ligger 
direkt söder om Gamla Enköpingsvägen, planeras för ytterligare åtgärder såsom 
fördröjningsmagasin och översvämningsytor för att ta hand om vattnet.  
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För att inte riskera skada på byggnader i anslutning till det instängda området ska 
konstruktioner utföras vattentäta mot omgivande gatumark till en höjd av +13,45 
meter över nollplanet. 

 
Vattnets utbredning, +13,4m, vid ett (intensivt 10-minuter långt) 100-årsregn (36 mm) 
med ett ledningsnät anpassat för ett 20-årsregn. Figuren är i dagsläget optimistisk då 
befintligt ledningsnät är anpassat för ett 10-årsregn. 

Vid ett sådant vattendjup är det inte säkerställt om det är möjligt för 
räddningsfordon att passera. Analysen visar dock att översvämningsutbredningen är 
begränsad och byggnaderna bör kunna nås av räddningsfordon. 

Konsekvenser 

Inledning 
Planområdet ingår som en del i programområdet för Ursviks Västra delar och 
planförslaget grundar sig på innehållet i och följer inriktningen i ”Planprogram för 
Ursviks Västra delar”. Vid framtagandet av planprogrammet gjordes bedömningen 
att programförslaget sammantaget kunde antas medföra betydande miljöpåverkan. 
En fullständig miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken togs fram för 
programmet för att kunna belysa miljökonsekvenser för området ur ett 
helhetsperspektiv och tidigt i planprocessen. 

Där inte annat anges är konsekvenserna beskrivna nedan till stor del hämtade ur 
miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande ”Program för Ursviks Västra delar”. 

Dags- och solljus 
Som underlag till planförslaget har både en dagsljus- och solstudie genomförts.  
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Solstudien redovisar direkta skuggningseffekter och antalet soltimmar som plan-
förslagets relativt höga möjliga bebyggelse förväntas medföra beroende på årstid. 

Solstudien visar hur många timmar som marken är solbelyst under höst-/vårdagjämning 
(vänster) och sommarsolstånd (höger). (Tengbom) 

De stora kvarteren Smedjan och Brygghuset presterar bäst ur ett solljusperspektiv. 
De norra delarna av gårdarna är solbelysta upp till 6 timmar och de södra upp till 3 
timmar. Dessa kvarter har goda förutsättningar för varierade vistelseytor med både 
skuggiga och solbelysta delar. Kvarteren Parhuset, Gårdshuset och Bastun har 
betydligt mindre gårdar, men bebyggelse i lika många våningar vilket gör att mindre 
solljus når gårdsnivån. 

Större delen av gårdarna i dessa kvarter har mellan 0 och ca 1 timme solljus per dag 
under flera delar av året. Bäst solljusförhållanden av dessa tre mindre kvarter har 
den norra delen av kv. Gårdshuset som har direkt solljus i ca 5 timmar per dag. Ett 
sätt att skapa varierande vistelseytor med såväl solljusbelysta och skuggade delar, 
samt som kompensation för små och mörka gårdar är att skapa gemensamma 
takterrasser. 

Kvarteren Kvarnstenen och Kvarnstugan (den fristående förskolan och torget) har 
en annan typologi jämfört med övrig bebyggelse, då dessa utgörs av fristående 
byggnadsvolymer. Dessa två kvarter presterar bättre ur ett solljusperspektiv - 
förskolan främst för att den är i två våningar och torgbebyggelsen för att den inte är 
kringbyggd. Solljusförhållandena är goda på höghusets gård, men på grund av sin 
höjd bidrar byggnaden också till långa slagskuggor som påverkar omgivningen desto 
mer jämfört med övrig kvartersbebyggelse. 

Kvarngatan får varierade, men goda förutsättningar för att få rikligt med direkt 
solljus. De längre fasaderna längs kv. Smedjan och Brygghuset i intilliggande 
detaljplan för Torget ger en längre och mer sammanhållen upplevelse av solljus och 
skugga längs huvudgatan, medan de kortare fasaderna bidrar till en tätare variation 
mellan solljusbelysta och skuggade delar. 

Dagsljusstudien (VSC) nedan, simulerar mängden dagsljus som når olika ytor vid 
mullen himmel (CIE overcast sky). Grovt beskrivet är resultatet indelat i tre nivåer 
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där grönt representerar en god tillgång till dagsljus, cyan-färgat representerar 
begränsad tillgång och mörkblå representerar mörka lägen. 

 
Dagsljusstudie (VSC) området från nordväst. Bild: Bau arkitekter 

I mörkblå/mörka lägen får lägenheter troligtvis problem med att uppfylla BBR 
6:322. Avvägning kan då behöva göras mellan bostäder och placering av utrymmen 
för till exempel verksamheter, förvaring, miljörum, tvättstuga, gemensamhetslokal 
med mera där kravet på dagsljustillgång inte är lika stort. De mörka lägena 
sammanfaller dock ofta med utrymmen som ändå inte är tänkta att användas för 
enskilda bostäder. 

Cyanfärgade/begränsade lägen bör vara gångbara för enskilda bostäder med 
åtgärder som till exempel en genomtänkt fönstersättning/-storlek, 
lägenhetsutformning eller placering och storlek av balkonger med mera på 
byggnaden. I bygglovskedet blir det aktuellt att utvärdera bostädernas slutgiltiga 
utformning och placering med hjälp av beräkning av dagsljusfaktor på rumsnivå.  

Med undantaget av få lokala ytor, visar studien att planförslaget har väldigt bra 
förutsättningar för att kommande bostäder kommer att ha acceptabla 
dagsljusförhållanden. Framförallt med tanke på skalan i planförslaget så visar 
dagsljusstudien på bra värden relaterat till andra jämförbara stadsbyggnadsprojekt 
och områden. 

Riksintressen  
E18/Kymlingelänken 
Planområdet är beläget i närhet av Ulvsundavägen, Kymlingelänken (E18) samt 
Enköpingsvägen.  E18/Kymlingelänken är belägen i Stockholms kommun men 
delar av väganläggningen ligger inom Sundbybergs stad och utgör en del av 
riksintresset. 

Bromma flygplats 
Planområdet ligger inom influensområdet för Bromma flygplats, som är av 
riksintresse. Byggnadernas höjder bedöms inte som ett hinder men flygplatsen 
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behöver ge sitt godkännande till att t.ex. byggkranar tränger igenom flygplatsens 
hinderbegränsande ytor. Se avsnitt Påverkan under byggtiden nedan. 

Bällsta radar 
Planområdet ligger inom Bällstaradarns horisontella hinderbegränsade yta. Den 
högsta totalhöjden för objekt inom detta område är 59,56 meter över nollplanet. 
Detaljplanen medger en högsta totalhöjd på 59,5 meter ovan nollplanet och bedöms 
därför inte påverka Bällstaradarn. 

FN:s konventioner om barnets rättigheter och personer med 
funktionsnedsättning  
Sundbybergs stad har som mål att alla i staden ska kunna leva ett oberoende liv med 
samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Sundbybergs stad ska möjliggöra 
för personer med funktionsnedsättning att kunna vara delaktiga i samhällslivet på 
jämlika villkor. 

När Ursviks Västra delar är fullt utbyggt förväntas omkring 10 procent av 
befolkningen vara barn under sex år och cirka 27 procent av befolkningen vara barn 
under 18 år. Fysisk planering har betydelse för barns och ungas uppväxtvillkor då 
närmiljön utgör deras utvecklingsmiljö. Barns framtida hälsa och välbefinnande är 
starkt kopplad till uppväxtmiljöns kvaliteter. 

I tidigare planprogram gjordes en analys av tillgängligheten samt en 
barnkonsekvensanalys inom Ursviks Västra delar. Med avseende på detta listade 
planprogrammet bland annat att gränder ska utformas som gångfartsområden. 
Denna punkt säkerställs inte för samtliga mindre gator i detaljplanen på grund av att 
flera av dessa gator bedöms få större funktion för genomfarten än vad som tidigare 
förutsågs. I dessa fall behövs det en tydligare indelning av gaturummet för att 
minska risken att till exempel barn hamnar i konflikt med bilar. I övrigt bedöms 
planförslaget vara i linje med tidigare arbete. Detaljplanen bedöms vara i linje med 
den nationella strategin för barnkonventionen (prop. 1997/98:182) och rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning (prop. 2008/09:28). 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft 
Planförslaget innebär att bebyggelse anläggs intill befintliga trafikleder. Planförslaget 
i sig och utbyggnaden av Ursviks Västra delar som helhet medför fler trafikrörelser 
inom samt till och från planområdet och den framväxande stadsdelen. I och med att 
området bebyggs med bostäder kommer ett ökat antal människor att bo och röra sig 
inom samt till och från området. 

MKN för dygnsmedelvärdet för partikelhalterna (PM 10) ligger på 50 μg/m3 och 
MKN för kväveoxid ligger på 60 μg/m3. Planförslaget bedöms inte medföra att 
någon miljökvalitetsnorm överskrids. 

Vid framtagandet av ”Program för Ursviks Västra delar” gjordes beräkningar för 
luftföroreningshalter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) vid en utbyggnad 
av programområdet i syfte att kartlägga framtida luftkvalitet i Ursviks Västra delar. 
Beräkningarna visar att MKN för PM10 (med 60-70 % dubbdäck) klaras i hela 
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programområdet. På Kvarngatan (huvudgatan genom stadsdelen som gränsar till 
planområdet i väster) fås förhöjda halter på grund av den försämrade utvädringen 
som den nya bebyggelsen medför. Halterna PM10 är dock en bra bit under MKN 
då trafikflödet på Kvarngatan är relativt lågt. 

För kvävedioxid visar beräkningarna att MKN klaras i hela programområdet. Även 
för kvävedioxid blir det förhöjda halter längs Kvarngatan. Halterna är dock väl 
under MKN. 

Dagvatten och miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
Planområdet är beläget inom Igelbäckens respektive Norra Råstabäckens 
avrinningsområde. Igelbäcken är en preliminär vattenförekomst och har 
klassificerats av Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna. Norra Råstabäcken är inte 
klassat som vattenförekomst och avrinner till Råstasjön som i sin tur avrinner till 
Brunnsviken. 

Igelbäcken uppfyller i dagsläget god ekologisk status men uppnår ej god kemisk 
status. Igelbäckens tillrinningsområde är klassat som ekologiskt särskilt känsligt 
område (ESKO) och Igelbäcken är ett särskilt skyddsvärt vattendrag vars status inte 
får försämras. I samband med exploatering måste åtgärder vidtas för att upprätthålla 
den goda statusen. 

Brunnsviken är en vattenförekomst och har i dagsläget en otillfredsställande 
ekologisk status samt uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormen för 
Brunnsviken är att den ska uppnå god ekologisk status år 2027 samt en god kemisk 
ytvattenstatus med tidsfrist för antracen, kadmium och kadmiumföreningar, bly och 
blyföreningar samt tributyltennföreningar till år 2027. 

Med ambitionen att rena dagvatten redan vid källan både vad gäller kvartersmark 
och allmän platsmark, föreskriva skyddsmålning av trafikutrustning samt anlägga en 
reningsdamm för dagvatten från gator och torg samt överskott från tomtmark 
bedöms inte planförslaget påverka Igelbäckens status negativt. Med föreslagna 
åtgärderna för hantering av dagvatten från planområdet som avrinner mot Norra 
Råstabäcken bedöms inte planförslaget försämra förutsättningarna för att uppnå 
miljökvalitetsnormen för Brunnsviken. 

Risk och säkerhet 
Inledning 
Länsstyrelsen i Stockholms Län anger i sina Riktlinjer för planläggning intill vägar och 
järnvägar där det transporteras farligt gods (2016) att risker ska beaktas vid framtagande 
av detaljplaner inom 150 meter från väg där det transporteras farligt gods. I vilken 
utsträckning och på vilket sätt riskerna ska beaktas beror på hur riskbilden ser ut för 
det aktuella planförslaget. 

Cirka 175 meter väster om planområdet ligger E18/Ulvsundaleden som är utpekad 
som primär led för farligt gods. Planförslaget bedöms därför hålla sig utanför de 
rekommenderade avstånden. 
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Cirka 180 meter söder om detaljplanen finns Enköpingsvägen som tidigare varit 
utpekad som farligt godsled men som blev avklassificerad som detta av 
Länsstyrelsen i och med att staden övertog huvudmannaskap av vägen från 
Trafikverket. Planområdet ligger även här utanför de rekommenderade avstånden. 

Brand 
När byggnaders höjd överstiger åtta våningar (23 meter) har räddningstjänsten inte 
förmågan att utgöra den alternativa utrymningsvägen för dessa delar av 
byggnaderna. De måste därmed dimensioneras för utrymning utan 
räddningstjänstens stegutrustning. Träd eller andra hinder som kan vara ett problem 
för räddningstjänstens framkomlighet eller åtkomlighet vid insats måste bejakas i 
genomförandet. Längs Kvarngatans östra sida kommer ett vegetationsstråk finnas 
mellan körbana och fasad. Vegetationsstråket är inte färdigprojekterat men bedöms 
bit-/sträckvis utgöra hinder för räddningstjänstens stegutrustning. I bygglovskedet, 
där framkomligheten för räddningstjänsten inte är säkrad (eller kan säkras) över tid, 
behöver alternativa lösningar säkerställas. Flera av trapphusen längs Kvarngatan 
bedöms då behöva utformas som egna brandceller. 

För fristående nätstationer ska ett minsta avstånd om 5 meter ska gälla mellan 
stationen och närmaste brännbara byggnadsdel. 

Elektromagnetisk strålning 
Tvärbanan kommer att passera på Kvarngatan som gränsar till planområdet i väster. 
Kvarngatan är huvudgatan genom stadsdelen. För att inte den elektromagnetiska 
strålningen ska överskrida rekommenderade riktvärden bör ett försiktighetsavstånd 
på cirka 10-15 m hållas mellan planerade bostäder och spårvägens kontaktledningar. 
Då huvudgatans bredd (från fasad till fasad) är ca 35 m och spårvagnen är placerad i 
gatans mitt klaras det rekommenderade försiktighetsavståndet i planförslaget. 

I torgbyggnaden möjliggörs för en transformatorstation som försörjer närområdet. 
Under torgytan möjliggörs även för teknikutrymme om 8x5 meter för att tillgodose 
fontän eller annan konstutsmycknings krav. Både teknikutrymmet och 
transformatorstationen ska skärmas av och placeras så att de inte utgör ett hinder 
för stadigvarande vistelse eller bostäder. 
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Buller 
En bullerutredning är genomförd hösten 2017 av ÅF Infrastructure AB och 
uppdaterad april 2019. Byggnader utsätts för höga bullernivåer från framför allt 
vägtrafiken på E18. Med föreslaget bullerskydd utmed E18 och föreslagen 
byggnadsutformning kommer merparten av bostäderna att innehålla högst 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad. För ett fåtal lägenheter i kv. Gårdshuset och kv. 
Parhuset krävs genomgående lägenheter för att hålla högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid på ljuddämpad sida. Gemensamma 
uteplatser på gårdarna innehåller högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal 
ljudnivå. Riktvärden enligt förordningen om trafikbuller (Trafikbullerförordning 
SFS 2017:359) innehålls. 

Bullerkarta, ekvivalent ljudnivå. Bild: ÅF Infrastructure AB 
 

Ekvivalent ljudnivå vid mest utsatta fasad bedöms bli upp mot 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå med eventuella högre nivåer vid de översta våningsplanen. Med 
bullerskyddsskärm utmed E18 bedöms 65 dBA vid samtliga fasader klaras. För att 
kunna bygga en första etapp öster om Kvarngatan innan bullerskärmen är uppförd 
ska fasadisolering som klarar ljudkrav inomhus utan bullerskyddsskärm utmed E18 
krävas. Med genomgående lägenhetsplanlösning bedöms högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad innehållas för minst hälften av bostadsrummen för samtliga 
lägenheter. För hörnlägenheter kan kompletterande bullerskyddsåtgärder i form av 
delvis inglasad balkong med ljudabsorbenter i balkongtak bli aktuella. För ett fåtal 
lägenheter kan det bli aktuellt med undantag eller någon form av speciallösning. 
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För att öka trafiksäkerheten längs med tvärbanan kommer signaler sättas upp som 
blinkar gult och avger ljudsignaler. Dessa bör monteras på ett sådant sätt som inte 
stör närboende ur ett buller- och ljusperspektiv men frågan är något som behöver 
beaktas med avseende på lägenhetsutformning. 

Tillgång till uteplatser med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 
finns på gårdarna. Med lämpligt val av yttervägg, fönster och ventilation kan 
gällande krav inomhus enligt BBR innehållas. 

Mark och vegetation 

Naturmiljö 
Planområdet är ett redan påverkat område genom att mark tagits i anspråk som 
etableringsyta samt genom bullerstörningar. Inom planområdet finns inga höga 
naturvärden. Däremot finns upplevelsevärden kopplade till naturmiljön på 
Kvarnkullen. Vissa partier av natur och en del större träd kommer att tas bort i 
samband med att platsen utvecklas till en park. Samtidigt tillgängliggörs bevarad 
natur genom anläggande av gångvägar, sittplatser, med mera. 

Rekreation och grönstruktur 
Vid framtagandet av ”Planprogram för Ursviks Västra delar ” genomfördes en 
friyteanalys. Friyta är den sammanfattande beskrivningen på all obebyggd mark som 
inte tas upp av byggnad eller trafikområde, till exempel närnatur, park, gröna stråk 
och torg. Ett friområde inkluderar inte kvartersmark utan utgörs endast av 
offentliga ytor. Sedan programmet togs fram har vissa förändringar av 
kvartersstrukturen gjorts för att öka andelen friområde. Idag utgörs hela 
programområdet av 26 % av friområden. Ökningen beror främst på att 
parkområdet för Vallen samt Kvarnkullens park har blivit större. Sett till hela 
analysområdet som friyteanalysen tagit med, vilket också omfattar delar av 
omgivningen, är andelen friområde ungefär 41 %. 

Målet för tillgång till parker är att ska det vara kortare än 100 meter till åtminstone 
en mindre grönyta (med sitt- och lekmöjlighet) eller ett större friområde. Målet 
uppfylls då det genomsnittliga avståndet till ett friområde inom Ursviks Västra delar 
är ca 50 meter. Gångavstånd till närmaste kvarterspark, ett friområde större än 0,5 
hektar med lekplats, ska vara högst 300 meter. Målet uppfylls då det genomsnittliga 
avståndet till en kvarterspark inom Ursviks Västra delar är ca 180 meter, med 
aktivitetsvallen inkluderad. Längst avstånd till kvarterspark finns i de mellersta 
delarna av programområdet, vilka omfattas av föreliggande detaljplan. 

Kvarnkullens park precis söder om planområdet för Torget kommer att utgöra en 
stadsdelspark och ytterligare en stadsdelspark planeras till den norra delen av 
Ursviks Västra delar. Målbilden är att det ska vara högst 500 meter till närmaste 
stadsdelspark, vilket uppfylls för hela Ursviks Västra delar. Gångavståndet till 
friluftsområde ska vara högst 1 000 meter, vilket uppnås för hela Ursviks Västra 
delar.  
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Grönytefaktor 
Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark ska tillämpas. 

Konst 
Som i tidigare delområden i Ursvik kommer det i de västra delarna att uppföras 
konst på allmän mark genom det partsgemensamma samarbetet. Arbetet med detta 
är påbörjat och på platser som gator och torg bekostar markägarna utsmyckning 
enligt överenskommen budget. Staden beställer konst till sina byggprojekt (ex. 
skolor, förskolor och sporthallar), enligt enprocentregeln. Även på kvartersmark 
gäller enprocentregeln men där ansvarar exploatör/byggföretag för den konstnärliga 
gestaltningen. Syftet med den konstnärliga utsmyckningen är att främja ett 
identitetsskapande för området och ge den nya stadsdelen en särprägel samtidigt 
som attraktiva mötesplatser, upplevelser och folkliv ges bättre förutsättningar. 
Frågan redogörs för tydligare i Serviceprogram för Ursvik 2017-2030. 

Trygghet 
Tvärbanan som förlängs från Alvik via Sundbyberg till Kista kommer att passera 
planområdet. En hållplats för tvärbanan kommer att anläggas vid Ursviks torg och 
ytterligare en planeras i stadsdelens norra del. Planområdet kommer även att ha god 
tillgänglighet till bussar som trafikerar stadsdelen. 

Den höga exploateringsgraden i planområdet och den framväxande stadsdelen om 
helhet medför att det finns ett gott underlag för service, även för boende i andra 
närliggande områden, t.ex. Rinkeby. En blandad bebyggelse med både bostäder, 
kontor, caféer/restauranger och affärer planeras, vilket bidrar till rörelse vid olika 
tider på dygnet och ökar tryggheten i området. Rätt utformade utgör de slutna 
kvarteren en trygg och skyddad gårds- och närmiljö. Goda gång- och 
cykelförbindelser innebär att barn i större utsträckning kan röra sig på egen hand i 
trafiksäkra miljöer. Hela programområdet planeras för trafik med 
hastighetsbegränsningen 30 km/h vilket är positivt för tryggheten i området. 

Markföroreningar 
Delar av marken undersöktes med avseende på markföroreningar vid framtagandet 
av programmet. I de undersökningar som hittills utförts har dock inga betydande 
föroreningar påträffats. 

Klimat och energi 
Planförslaget innebär att staden förtätas och att fler människor behöver ta sig till 
och från området. Möjligheterna att ta sig till och från området kommer att 
kompletteras med spårväg och utökade busslinjer. I samband med utbyggnaden 
kommer gång- och cykelnätet i hela området utvecklas och framkomligheten och 
tillgängligheten till och från planområdet kommer att förbättras. Med bra kollektiva 
förbindelser, samt gång- och cykelförbindelser finns goda möjligheter att ta sig till 
och från området för boende, yrkesverksamma och besökande på andra sätt än med 
bil. I stadsdelen planeras för att kunna tillgodose behoven av service och 
fritidsaktiviteter vilket minskar behovet av transporter för boende i sin vardag. 
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Detta ger sammantaget goda förutsättningar för att biltrafiken till och från området 
kan begränsas. 

Radon 
Stora delar av marken utgörs fyllnadsmassor eller massor som har flyttats, eller 
kommer att flyttas, runt i och med massbalansering. Särskild radonmätning har 
därmed inte utförts inom ramen för planarbetet. Enligt översiktlig radonkarta över 
Sundbybergs stad ligger planområdet delvis inom lågrisk- och delvis inom 
normalriskområde för radon. Ny bebyggelse ska utformas på ett sådant sätt att 
gällande gränsvärden för radon inte överskrids. 
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Detaljplanens genomförande 

Tidplan och huvudmannaskap 

Preliminär tidplan 

Samråd Hösten år 2016 
Granskning Våren år 2018 
Antagande Våren år 2019 
Byggstart År 2020 

Tidplanen är preliminär och förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft genom 
beslut som inte överklagas. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden ska vara fem år från det datum då beslut om att anta 
detaljplanen vinner laga kraft. När genomförandetiden löpt ut fortsätter planen att 
gälla fram till dess att planen ändras eller upphävs. 

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Staden blir huvudman för all allmän platsmark, vilket innebär att staden genomför 
utbyggnad, drift och underhåll av allmän platsmark. Respektive ledningsägare är 
huvudman för sin respektive ledning. Staden ansvarar för utbyggnad av VA-
ledningar på allmän platsmark. För enskild fastighet upprättas anslutningspunkt i 
fastighetens omedelbara närhet. Från anvisad anslutningspunkt ansvarar respektive 
fastighetsägare för anläggande och drift av ledningar på kvartersmark. 
Exploatörerna ansvarar för genomförandet av detaljplanen på kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildningsåtgärder erfordras för genomförandet av detaljplanen. 
Fastigheterna Sundbyberg 2:86 och 2:79 kommer att styckas av i mindre fastigheter 
som kommer att utgöras av kvartersmark. De delar av Sundbyberg 2:86 och 2:79 
som i detaljplanen utgörs av allmän platsmark kommer att regleras in i en av 
Sundbyberg stad ägd fastighet. Fastigheterna Sundbyberg 2:86 och 2:79 kommer 
därmed att minska i storlek. En av staden ägd fastighet behöver servitut för allmän 
gångtrafik inom de områden som är x-markerade i detaljplanen och är belägna på 
vissa av de fastigheter som kommer att styckas av från Sundbyberg 2:86 och 2:79. 
Ledningsrätt gällande VA, el, fjärrvärme och fiber kommer att behövas inom allmän 
platsmark. Ledningsrätten för el behöver dessutom omfatta de teknikanläggningar 
som planeras inom E-markerat område. Befintliga ledningsrätter för el, tele och 
fjärrvärme kan behöva regleras om då dessa ledningar eventuellt behöver flyttas. 
Inom det område som har bestämmelsen ”g” i detaljplanen finns möjlighet att bilda 
en gemensamhetsanläggning för uteplats/gård. Fastighetsbildning enligt detaljplan 
kan ske efter att beslut om att anta detaljplanen vunnit laga kraft. 
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Ekonomiska frågor 
Vatten och avlopp, el, fjärrvärme 
Anslutningsavgift för el, fjärrvärme samt vatten och avlopp erläggs av 
fastighetsägaren enligt vid varje tillfälle gällande taxa. 

Förrättningskostnader 
Förrättningskostnader gällande stadens övertagande av mark som utgör allmän 
platsmark bekostas av exploatörerna. 

Förrättningskostnader för ledningsrätt betalas av respektive ledningsägare.  

Vem som står för förrättningskostnader i samband med att Stora Ursviks KB säljer 
mark till byggaktörer avgörs av de parter som ingår köpekontrakt.   

Vem som bekostar bildande av eventuella gemsamhetsanläggningar regleras mellan 
de som är i behov av anläggningen. 

Den exploatör som har x-område inom sin fastighet bekostar bildande av ett 
servitut för allmän gång- och cykeltrafik.  

Skötsel av anläggningar efter detaljplanens genomförande 
Staden är huvudman för allmän platsmark vilket innebär att staden bekostar drift 
och skötsel av allmän platsmark.  

Avtal samt ansökan om lantmäteriförrättning 
Exploateringsavtal tecknas mellan staden och de två exploatörerna Stora Ursviks 
KB och Förvaltaren AB innan detaljplanen antas. Staden ansvarar för att ta fram 
exploateringsavtalen. 

Exploateringsavtalen anger att exploatörerna står för genomförande av detaljplanen 
på kvartersmark och att staden står för projektering och utbyggnad av allmän 
platsmark. Kostnaden för utbyggnad av den allmänna platsmark som båda 
exploatörerna förväntas ha nytta av fördelas utifrån en överenskommen 
fördelningsnyckel baserat på antal BTA bostäder och kommersiella lokaler samt 
markinnehav. Den allmänna platsmark som främst en exploatör förväntas ha nytta 
av bekostas av denne i sin helhet. För vissa infrastrukturanläggningar på allmän 
platsmark finns särskilda överenskommelser där även staden tar vissa kostnader.   

I samband med en tidigare markaffär mellan staden och Förvaltaren AB erlade 
Förvaltaren en köpeskilling som till viss del inkluderade kostnad för utbyggnad av 
allmän platsmark. Staden står därför för viss del av Förvaltarens kostnadsandelar för 
utbyggnad av allmän platsmark. 

I och med att detaljplanen är en del av en etappvis utbyggnad av planprogrammet 
Ursviks Västra delar kommer byggherrarnas intäkter för realisering av byggrätter 
även i andra närliggande detaljplaner. 

Exploateringsavtalen reglerar också hur samordning under byggtiden ska ske och i 
vilka etapper man ska genomföra detaljplanen. En skedesplanering och ett PM för 
produktionsförutsättningar biläggs exploateringsavtalen. 
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Ledningsrättsavtal tecknas mellan ledningsrättsägare och markägare. Respektive 
ledningsägare ansvarar för att ta fram ledningsrättsavtal samt ansöka om och 
bekosta Lantmäteriförrättningen. Detta gäller även i det fall befintliga ledningsrätter 
behöver regleras om. Fastighetsregleringsavtal gällande att staden övertar allmän 
platsmark tecknas mellan staden och exploatörerna innan detaljplanens antagande. 
Staden ansvara för att ta fram fastighetsregleringsavtal och ansöka om 
Lantmäteriförrättning. 

Köpeavtal behöver tecknas gällande att kvartersfastigheterna ska säljas till 
byggherrar. Den exploatör som säljer marken ansvarar för att ta fram köpeavtal. 

Servitutsavtal behöver tecknas gällande servitut för allmän gångtrafik inom x-
markerade områden. Staden ansvarar för att ta fram servitutsavtal. 

Avtal kommer att behöva tecknas mellan staden och kommande byggaktörer 
gällande byggetablering på mark som kommer att övergå i stadens ägo. Staden 
ansvarar för att ta fram dessa avtal. 

Utbyggnad och påverkan under byggtiden 
Utbyggnaden av detaljplanen kommer till viss del att ske samtidigt eller i nära 
anslutning till utbyggnad av andra detaljplaner inom planprogramsområdet för 
Ursviks Västra delar, vilket kräver samordning och hänsynstagande. 

Arbetsgator och ledningsförläggningar ska vara utbyggda innan bebyggelsen på 
kvartersmarken intill respektive gata får påbörjas. Vid bebyggelse på kvartersmark 
ska hänsyn tas till höjdsättning av allmän platsmark för att få ett bra möte mellan 
allmän platsmark och kvartersmark. Målsättningen är att de som bor och visats i 
området och dess närhet ska uppleva området som tryggt och trivsamt under 
byggtiden. Trivselhöjande åtgärder under byggtiden behöver därför vidtas. En viktig 
åtgärd är att på platser där människor vistas i högre utsträckning använda nogsamt 
utformade byggplank i stället för byggstaket. Andra åtgärder för att öka trivseln 
under utbyggnadstiden är temporära gång- och cykelstråk, skyltning och 
information samt belysning. Även vissa tillfälliga anordningar för fritid och 
rekreation kommer att anordnas under utbyggnadstiden. Merparten av dagvattnet 
kommer att ledas till en dagvattendamm utanför planområdet men inom 
planprogramsområdet för Ursviks Västra delar. Spillvattnet från området kommer 
att ledas till en eller flera planerade pumpstationer inom planprogramsområdet. 
Pumpstationerna ska pumpa vattnet till an slutningspunkt i befintligt nät som ligger 
utanför programområdet. Dricksvattenförsörjningen av planområdet kommer att 
kräva förstärkt inmatning från Norrvattens huvudledning utanför programområdet. 
Slutbesked för byggnation inom kvartersmark kommer inte att ges innan erforderlig 
dagvatten-, spillvatten- och dricksvattenlösning finns på plats, antingen genom att 
en permanent lösning finns på plats eller en provisorisk lösning. 

Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanehandlingen har tagits fram av tjänstepersoner på stadsledningskontoret i 
Sundbyberg stad 
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