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PLANBESKRIVNING 
ANTAGANDEHANDLING 

Ändring av detaljplan för parkeringsgarage inom fastigheten 
Sundbyberg 2:40, Forskningsringen 89 i Stora Ursvik 

Planområdet markerat med röd linje på ortofoto från 2018. Sundbybergs stad 
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Planprocessen  

Detaljplanen har upprättats som ändring av detaljplan med begränsat 
standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) t.o.m. SFS 
2019:412. Begränsat standardförfarande innebär att förslaget godkänns av berörda 
under samrådet för att därefter antas direkt. 

 

Så här långt har vi kommit i planprocessen 

Handlingar 
Detaljplanen består av planbeskrivning och plankarta med bestämmelser. 

Bakgrund 
För området gäller detaljplan C 416. På platsen finns ett redan uppfört 
parkeringsgarage. Avsikten är att bilda en 3D-fastighet för detta. Det finns ett 
beviljat bygglov för ett större garage än vad planen medger, som liten avvikelse 
enligt 9 kap. 31b § PBL. Lantmäteriet anser däremot att avvikelsen inte är att 
betrakta som liten och det går därmed inte att genomföra fastighetsbildning som 
avsett. Garaget är placerat cirka 1,2 m in på parkmark i bakkant och avviker även i 
höjdled från bestämmelserna i C 416. 

Syfte 
Syftet med denna ändring av detaljplan är att öka utbredningen av kvartersmark för 
parkeringsgarage i enlighet med hur det är uppfört. 

Miljöpåverkan 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken 
Detaljplanens genomförande bedöms vara förenligt med 3 och 4 kapitlen i 
Miljöbalken. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas inom området till följd 
av genomförandet, varav planen bedöms vara förenlig med 5 kapitlet i Miljöbalken. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet i 
Miljöbalken, med beaktande av miljöbedömningsförordningen och dess bilaga (SFS 
2017:966). En strategisk miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen 
och 6 kap 11 § Miljöbalken behöver därför inte upprättas.  
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Planområdet 

Läge och areal 
Planområdet är beläget i stadsdelen Stora Ursvik och omfattas av del av fastigheten 

Sundbyberg 2:40. Planområdet omfattar en areal om 1378 m². 

Markägoförhållanden 
Sundbyberg 2:40 ägs av Sundbybergs kommun. 

 
Planområdet markerat med röd linje. Sundbybergs stad 

Tidigare ställningstaganden 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2019 att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Sundbyberg 2:40, 
Forskningsringen 89 i Stora Ursvik. 

Översiktsplan 
Sundbybergs stads översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 23 april 2018 
anger stadens långsiktiga riktlinjer för mark- och vattenanvändning. I den anges att 
utbyggnaden av Stora Ursvik är det hittills största stadsutvecklingsprojektet i 
Sundbyberg. Fullt utbyggt kommer Stora Ursvik att omfatta uppemot 9000 bostäder 
med olika upplåtelseformer, arbetsplatser, parker, plats för idrott med mera. 
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Fördjupning av översiktsplan 
Sundbybergs fördjupade översiktsplan för Stora Ursvik antogs av 
kommunfullmäktige i juni 2003. I planen anges bland annat följande mål för Stora 
Ursvik: skapa samband i regionen, blandning av arbetsplatser, bostäder och 
grönytor, skapa förutsättningar för olika boendeformer, samt integration med övriga 
delar av kommunen.  

Detaljplaneförslaget är utformat i enlighet med den fördjupade översiktsplanens 
intentioner.  

Riksintresse 
Planområdet ligger inom influensområdet för Bromma flygplats, som är av 
riksintresse. I övrigt omfattas planområdet inte av något riksintresse eller 
strandskydd. 

Gällande detaljplaner 
Detaljplan C 416 antogs av kommunfullmäktige den 24 november 2014. Planen 
syftar till att möjliggöra bostäder i form av ca 650 lägenheter och 20 småhus, en 
förskola eller skola samt verksamhetslokaler i bottenvåningarna mot Gamla 
Enköpingsvägen. Samtidigt planlades mark för teknisk anläggning för källsortering 
och elnätsstationer. Vidare är syftet att säkerställa allmänna parkområden, gångstråk 
och mötesplatser. 

 

Utsnitt från detaljplan C 416. Planområdet utgörs av ytan med 
användningsbestämmelse ”PARK (PE2)” och del av intilliggande yta med 
användningsbestämmelse PARK. Sundbybergs stad 
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Miljö- och gestaltningsprogram 
Ett övergripande miljö- och gestaltningsprogram har tidigare tagits fram för hela 
Stora Ursvik. Där anges övergripande kvaliteter och principer för utformningen av 
hela Stora Ursvik. Detta planförslag är utformat i enlighet med miljö- och 
gestaltningsprogrammet. 

Planering i närområdet 
Det förekommer inget pågående planarbete i den omedelbara närheten. 

Förutsättningar och förslag 

Markförhållanden 

Geotekniska förhållanden 
Byggnaden är uppförd på mark bestående av urberg.  

Växtlighet och topografi 
Ingen växtlighet finns i planområdet. Garaget är uppfört i souterräng med entré från 
gatan på den översta parkeringsvåningen. Ytterligare två våningar med parkering 
finns nedåt och på taket är en yta för bollspel anlagd som delvis ansluter till 
intilliggande terräng i sluttning upp från gatan.  

Lek och rekreation 
På taket till garaget är yta för bollplan planerad. 

Grönytefaktor 
Sundbybergs stad har riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark. Då planens syfte 
är att möjliggöra fastighetsbildning så är det gällande detaljplan C 416:s 
grönytefaktor, där uträknad till 0,57 för hela det planområdet om totalt 78 600 m², 
man har att förhålla sig till. Trots att knappt 40 m² grönyta försvinner i detta förslag 
så uppnås samma grönytefaktor (0,57). 

Bebyggelse 
Garage i tre plan placerat i souterräng. Ovansidan av garaget ska användas till 
bollplan med konstgräs för spontanidrott och utegym. Ytan ska vara belyst och 
inhägnad, med öppningar mot Forskargränd och mot stig i norr. Från Forskargränd 
ska tillgänglighetskrav uppfyllas. 

Mot gatan kläs garagefasaden av en spaljé i trä. Bakom spaljén ska generösa 
glasöppningar finnas som ger dagsljus åt garaget samtidigt som de kvällstid lyser 
upp spaljén mot gatan. Garaget ska ljussättas omsorgsfullt och fungera som en 
”lykta” för gaturummet och därmed motverka att det blir en mörk och otrygg plats. 

Garaget ska i bakkant ansluta med en mjuk övergång till parkmark. En elnätstation 
är integrerad i gestaltningen. 

Omkringliggande bebyggelse består främst av nyligen uppförda flerbostadshus. 
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Bygglovsbeviljat och uppfört parkeringsgarage jämfört i horisontalled med gällande 
detaljplans användningsområde. Avvikelse i gult, cirka 1,2 m i bakkant och en yta för 
brandgasventilation med markluckor i norra hörnet. 

 

Längdsektion genom garaget intill användningsbestämmelser enligt föreskrivna 
plushöjder från detaljplan C 416 respektive föreslagna gränser 
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Service 

Offentlig service 
I Stora Ursvik finns bland annat Kymlingeskolan, Älvkvarnsskolan och flera 
förskolor. 

Kommersiell service 
Det finns ett antal småföretag och mindre industriföretag i nära anslutning till 
planområdet. På gångavstånd, finns närservice som exempelvis minilivs, 
snabbmatsrestaurang och livsmedelsaffär. Hallonbergen har ett brett serviceutbud 
med både bibliotek, utbildningscentrum och kulturcentrum. 

Gator och trafik 

Gatunät 
Planområdet angörs från Forskningsringen nära gatans sydliga anslutning till 
Milstensvägen. Båda med hastighetsbegränsning 30 km/h. 

Gång- och cykeltrafik 
Gångbanor finns längs Forskningsringen och Forskargränd. Cykling sker på 
vägbanan. 

Kollektivtrafik 
Buss 504 går genom Stora Ursvik. Nattbuss 591 stannar vid Enköpingsvägen. 
Rissne och Hallonbergens tunnelbanestationer ligger drygt 1 km bort. Tvärbanan 
ska trafikera Ursviks västra delar. 

Parkering och angöring 
Angöring av garaget sker från Forskarringen vid garagets södra hörn. Det innehåller 
103 bilplatser och 4 motorcykelplatser. 

Störningar och risker 

Buller 
Två trafikbullerutredningar har upprättats i samband med tidigare planarbete, 
Trafikbullerutredning Ursvik, Ramböll (2012-09-11) samt Trafikbullerutredning, 
Ursvik detaljplan 3, Ramböll (2013-11-13). Denna ändring av detaljplan bedöms 
inte påverka bullernivåerna för omkringliggande bostäder. 

Farligt gods 
Planområdet berörs inte av farligt gods. 

Översvämning och skyfall 
I samband med arbetet med gällande detaljplan, C 416, togs en dagvattenutredning 
fram på uppdrag av NCC Boende AB (Sweco 2012-02-22). Staden ställde som krav 
att flödet utifrån det då aktuella detaljplaneområdet inte fick öka efter 
exploateringen jämfört med före densamma. Den nu föreslagna ändringen av 
detaljplan bedöms inte påverka flödet jämfört med detaljplan C 416. 

Erosion, ras och skred 
Totalstabiliteten i planområdet bedöms som tillfredsställande, omgivande mark 
består av urberg. 
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Luftföroreningar 
Inga luftföroreningar har identifierats i planområdet. Förslaget bedöms inte 
medföra några större luftföroreningar. 

Markföroreningar 
Enligt tidigare regeringsbeslut har Försvarsmakten i samverkan med FOI 
genomfört miljötekniska markundersökningar och sanerat avträtt område i Ursvik 
inom Sundbybergs stad (Slutrapport av genomförd miljöteknisk markundersökning och 
sanering av hela markområdet i Ursvik inom Sundbybergs stad, som tidigare tillhört FOI 
(FOA), 2006-05-10). Enligt slutrapporten sanerades och kontrollerades samtliga 
förorenade områden inom detaljplaneområde C 416, så att analysresultaten 
understeg Känslig Markanvändning (KM). NCC utförde en schaktning av det 
översta jordlagret 2005. Inga föroreningshalter redovisas i Swecos dagvatten och 
ytvattenrapport, 2012. 

Radon 
Planområdet ligger inom potentiellt högriskområde för radon. Aktuell/föreslagen 
markanvändning föranleder inga speciella åtgärder. 

Teknisk försörjning 
Parkeringsgaraget som planområdet avser är redan uppfört och anslutet till 
erforderliga nät. 

Konsekvenser 

Miljökonsekvenser 

Sammanvägd bedömning 
Sammantaget bedöms planen inte innebära betydande miljöpåverkan. I gällande 
plan bedömdes garaget innehålla cirka 70 parkeringsplatser. Det bygglovsbeviljade 
och uppförda garaget innehåller 103 bilplatser. Fler bilplatser bör innebära 
marginellt sämre luftkvalitet och marginellt ökat buller just vid planområdet. Hade 
parkeringarna inte samlats i garaget hade de å andra sidan placerats vid 
bostadshusen i stället och för området som helhet bedöms miljökonsekvenserna 
inte påverkas av ändringen. 

Miljökonsekvenser för luft 
Inga miljökvalitetsnormer för luft bedöms överskridas inom planområdet.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Genomförandet av de i Swecos dagvattenutredning (2012-02-22, tillhörande 
gällande detaljplan C 416) föreslagna LOD-principer innebär att föroreningshalterna 
kommer att understiga Regionplane- och trafikkontorets förslag på riktvärden för 
dagvattenutsläpp. 

På kvartersmark: 

  Stuprör med avledning till grönyta 

  Öppen avledning till ex. gatuträd med skelettjord 
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  Gröna tak på komplementbyggnader 

På gatumark/allmän platsmark: 

 Växtbäddar med skelettjord 

 Makadamfyllda diken 

Hälsokonsekvenser 
Ändringen av detaljplanen medför inga större hälsokonsekvenser. Att fler 
parkeringar samlas i garaget i stället för att placeras vid respektive bostadshus 
medför att åtminstone föraren får promenera något mer och att någon kanske väljer 
bort bilen. 

Jämställdhets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv 
Jämfört med gällande detaljplan innebär förslaget inga märkbara förändringar.  

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning  
Planarbetet har beaktat FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, proposition 2008/09:28. Syftet är att undanröja hinder för 
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Målsättningen är att 
alla personer ska vara delaktiga på lika villkor, oavsett funktionshinder. 

För förslaget gäller att ny bebyggelse ska klara tillgänglighet i enlighet med 
Boverkets byggreglers krav på utom- och inomhusmiljö. 

Det översta parkeringsplanet innehåller fyra extra breda bilplatser för 
rörelsehindrade. 
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Detaljplanens genomförande 

Inledning 
Avsnittet redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska 
åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat 
plangenomförande. 

Det framgår när, hur och på vilket sätt planen ska genomföras. Det klarläggs även 
vem som är ansvarig för olika delar av genomförandet och vilka ekonomiska 
förutsättningar som finns. 

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska 
fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor 
som rör fastighetsbildning, vatten- och avloppsanläggningar, vägar med mera 
regleras således genom respektive speciallagstiftning. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd Q2 2020 
Inkommet godkännande Q2 2020 
Antagande Q1 2021 
Laga kraft (om detaljplanen inte överklagas) Q2 2021 

När detaljplanen vunnit laga kraft kan ansökan om lov och lantmäteriförrättningar 
enligt detaljplanen prövas. 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid ska vara fem år från den dag planen vinner laga 
kraft. Med genomförandetid avses den tid då fastighetsägarna har en garanterad rätt 
att bygga enligt detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras 
utan att synnerliga skäl föreligger. Om detaljplanen behöver ändras eller upphävas 
under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för exempelvis 
förlorad byggrätt. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, 
men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare eller rättighetshavare 
har rätt till ersättning. 

Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av: 
Sundbyberg 2:40  Sundbybergs kommun 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Allmän plats 
Sundbybergs kommun är huvudman för allmän plats som utgörs av park ovanpå 
parkeringsgaraget. Det innebär att kommunen ansvarar för drift 
och underhåll av allmän plats inom planområdet. 

Kvartersmark 
Exploatören ansvarar för och bekostar utbyggnad inom kvartersmark. Blivande 
fastighetsägare ansvarar för underhåll och drift av byggnader och anläggningar inom 
kvartersmark. 
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Ledningar 
Respektive huvudman (ledningsägare) svarar för ledningarnas drift och underhåll 
fram till leveranspunkt. 

Myndighetsutövning 
Sundbybergs stad upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid 
granskning av bygglov och anmälan.  
Lantmäteriet ansvarar för fastighetsbildningsåtgärder och anläggningsförrättning. 
Ansökan om fastighetsbildning görs till Lantmäteriet efter att detaljplanen vunnit 
laga kraft. 

Avtal 
Exploatören ansvarar för träffande av erforderliga avtal angående 
gemensamhetsanläggningar med mera. 

Staden har 17 oktober 2014 tecknat exploateringsavtal, diarienummer KS-
0474/2014, med NCC Construction Sverige AB, som sedermera tagits över av 
Bonava Sverige AB (exploatören). Detta reglerar hur den nu gällande detaljplanen 
ska genomföras och bekostas. 

För att reglera rättigheterna till utrymmet för garaget tills dess att en ändring av 
detaljplanen vunnit laga kraft har ett markupplåtelseavtal upprättats 17 juni 2019, 
diarienummer KS-0484/2019. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
All jord är indelad i fastigheter. En traditionell fastighet är avgränsad 
horisontellt på marken. I teorin sträcker sig en fastighet från markytan in 
till jordens medelpunkt och ut i rymden. Till en fastighet kan höra 
byggnader, skog, vatten med mera.  

Ett tredimensionellt utrymme (3D-utrymme) kallas ett utrymme av en fastighet som 
är avgränsat både horisontellt och vertikalt. Ett 3D-utrymme kan exempelvis vara 
ett bergrum, ett våningsplan i en byggnad eller, som i detta fall, ett underjordiskt 
parkeringsgarage. 

Fastigheter behöver nybildas och/eller ombildas för att överensstämma med 
detaljplanens nya gränser för parkeringshus och allmän plats.  
Detaljplanen medför att nedanstående åtgärder behövs för att fastigheterna och 
deras gränser ska överensstämma med detaljplanen. 

Kvartersmark 
Följande åtgärder är nödvändiga för att anpassa 
fastighetsgränserna till planförslaget: del av fastigheten Sundbyberg 2:40, 
som på plankartan är angiven som kvartersmark, ska – till större del som 3d-
utrymme – överföras till om-/nybildad fastighet. 
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Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, 
ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar. Delägarfastigheterna bekostar 
anläggande och drift av anläggningen enligt andelstal som fastställs av 
lantmäterimyndigheten. 
Gemensamhetsanläggning ska inrättas för parkeringsgaraget. Deltagande fastigheter 
är preliminärt Ingenjören 1, Mikroskopet 1, Laboratoriet 1 och eventuellt 
Doktoranden 1. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder ske. Ansökan 
om fastighetsbildning inlämnas till lantmäteriet. Omprövning och inrättande av 
ledningsrätt söks av berörd ledningsägare. Fastighetsägare ansvarar för att ansöka 
om, och bekosta de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för att genomföra 
detaljplanen. 

Ekonomiska frågor 

Exploatören ansvarar för samtliga kostnader i samband med upprättandet av 
planen. 

Exploatören ska bekosta samtliga fastighetsbildningsåtgärder och eventuella övriga 
kostnader som uppkommer med anledning av fastighetsbildning. 

Staden ska överlåta utrymmet för garaget utan särskilt vederlag i enlighet med ovan 
nämnda markupplåtelseavtal. 

Bygglovsavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har 
fastighetsägare rätt att få lov i enlighet med detaljplanen. Avgift för detta avgörs av 
aktuell avgift i kommunen vid tidpunkten för lovprövningen. 

Teknisk försörjning 
För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt gällande 
VA-taxa. Avgiften utgörs av anläggningsavgift och brukningsavgift. Utbyggd övrig 
teknisk försörjning finansieras av anslutnings- och brukaravgifter. 

Medverkande tjänstepersoner 
Planhandlingarna har tagits fram av tjänstepersoner på planenheten, 
samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen, i samarbete med övriga berörda 
förvaltningar inom Sundbybergs stad. 
 
 
 
John Reinbrand Daniel Edenius 
planchef planarkitekt 
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