
STADSLEDNINGSKONTORET 2015-05-08 
Gustav Björeman DNR:  KS-0046/2015 
  (SMN-0973/2011) 

 
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg  BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne 

TELEFON 08-706 80 00  TELEFAX 08-733 38 36  ORG.NUMMER 212000-0175  www.sundbyberg.se 
 

 
PLANBESKRIVNING 
ANTAGANDEHANDLING  

 
 
 
 
Detaljplan för bostäder, centrumfunktioner och förskola,  
fastigheten FREDEN STÖRRE 11 m fl,  
vid Rissneleden/Gesällvägen i Hallonbergen 
 
 
Planprocessen  
Från och med den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Arbetet med denna 
detaljplan påbörjades efter den 2 maj 2011, och är därmed upprättad i enlighet med 
den nya lagen, PBL 2010:900. 
 

 
 
Handlingar 
Detaljplanen består av denna planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, gestalt-
ningsprogram och illustrationer. Till underlag för denna plan finns: 
 

- Dagvattenutredning, SWECO 2012-10-03 
- Riskanalys, Brandskyddslaget, 2012-05-31 
- PM riskanalys, Brandskyddslaget, 2014-06-04 
- Trafikbullerutredning, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult, 2015-01-21 
- Industribullerutredning, ACAD, 2014-08-21 
- Trafik-PM SWECO, 2015-02-03 
- Parkeringutredning, Profi, 2014-09-23 
- Utlåtande brandskydd, Brandskyddslaget 2013-12-16 
- Solstudier, Tengbom, 2015-01-22. 

 
Bakgrund 
Den 24 oktober 2011 § 349 fick stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag av 
kommunfullmäktige att påbörja detaljplanearbetet för en utveckling av fastigheten 
Freden Större 11 i Hallonbergen. 
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Syfte och huvuddrag 
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av kvarteret med en blandning av bo-
städer och verksamheter. Planen möjliggör 

• Ca 450 lägenheter i nya flerbostadshus.  
• Ca 80 ungdomsbostäder genom ett nytt hus för ungdomsbostäder.  
• En ny förskola med 6 avdelningar.  
• Konvertering av befintliga kontors- och verksamhetsbyggnader till bostäder, 

maximalt ca 130 lägenheter fördelat på fyra huskroppar.  
• En påbyggnad med två indragna våningar med totalt ca 24 lägenheter 

ovanpå de befintliga byggnaderna. 
• Övriga delar av befintliga byggnader ges en flexibel användning för centru-

mändamål och en förskola. 

 
Förtätningen av kvarteret ska syfta till att få ett levande stadsliv i bottenvåningar 
mot Rissneleden och Östra Madenvägen genom att inrymma lokaler med centrum-
verksamheter. Befintliga transformatorstationer och parkeringsgarage planläggs. 
Planarbetet ska bidra till en ökad stadsmässighet, inte minst mot Rissneleden och 
Gesällvägen. Förslaget ska bidra till en ökad trygghet i området. Planarbetet ska 
beakta den pågående planprocessen för Ör och del av Hallonbergen.  
 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken 
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser, enligt bestämmelserna i MB 3, 4 
och 5 kapitlet. 
 
Planområdet 

 
Orienteringskarta 

Enköpingsvägen 
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Läge och areal 
Planområdet är beläget centralt i Hallonbergen och omfattas av fastigheten Freden 
Större 11 samt del av Sundbyberg 2:30. Planområdet omfattar en areal om cirka 3,7 
hektar. 
 
Markägoförhållanden 
Freden större 11 ägs av Rissneleden 6 i Sundbyberg AB, och fastigheten Sundby-
berg 2:30 ägs av Sundbybergs stad. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Översiktsplan 2013 – Sundbybergs stad, ingår planområdet i ”Utvecklingsområdet 
5 - Området mellan Hallonbergen och Enköpingsvägen”. Här anges att området 
främst ska innehålla arbetsplatser och handel med inslag av bostäder. Området ska 
innehålla goda gång- och cykelstråk, samt en ny lokalgata parallellt med Enköpings-
vägen (en förlängning av Madenvägen).  
 
Fördjupad översiktsplan 
I fördjupad översiktsplan för Rissne-Hallonbergen-Ör, antagen av kommunfullmäk-
tige 2005-03-21, anges planområdet som ”område utan större förändringar”… ”vil-
ket innebär att det inom området kan tillåtas bebyggelsekomplettering eller andra 
förändringar men enbart i mindre omfattning.”. Vidare anges att ”Längs med Ur-
sviksvägen mellan de nya kontoren i Fröfjärden och fram till korsningen med 
Rissneleden finns det stora ytor som kan prövas för kontor, handel och verksam-
heter. I skyddade lägen kan bostäder prövas. En relativt hög exploatering är motive-
rad i dessa delar.” 
 
Detaljplaner 
För fastigheten Freden Större 11 gäller tre detaljplaner. Detaljplan C320 vann laga 
kraft i december 2000 och anger handel, kontor och småindustri som ej medför 
olägenheter för omgivningen. Detaljplanens genomförandetid gick ut i december 
2005. För parkeringen i fastighetens norra del gäller plan C313 som vann laga kraft i 
november 1999 och anger parkeringsändamål. Plan C313 har en genomförandetid 
som löper ut 2014-11-16. Den del av fastigheten Sundbybergs 2:30 som ingår i 
planområdet är planlagd som lokalgata. Den del av Rissneleden som ingår i planom-
rådet ingår i detaljplan C266 och är planlagd som natur/gatuplantering. 
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På kartan visas de detaljplaner som gäller för planområdet och dess närhet. 
 
Program för planområdet 
Detaljplanen har föregåtts av ett detaljplaneprogram som varit utsänt för samråd 
under perioden 28 februari till och med 28 mars 2012. I programmet anges en pla-
neringsinriktning med ny bostadsbebyggelse omfattande ca 300 bostäder utmed 
Rissneleden, ett högt bostadshus i väst, nya bostäder med inslag av kontor i nordöst 
samt studentbostäder i öst. Den befintliga kontorsbebyggelsen bör studeras för att 
möjliggöra en uppgradering och utveckling. Målsättningen är att öka stadsmässig-
heten och tillgängligheten vilket ska bidra till en ökad trygghet. I planarbetet ska 
behovet av social service i kvarteret beaktas.  
 
Övriga planeringsdokument 
Planområdet omfattas inte av något riksintresse eller strandskydd. 
 
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.  
 
Miljökonsekvenserna bedöms som relativt begränsade. Planområdet är en i huvud-
sak bebyggd fastighet inom stadsdelen Hallonbergen med utbyggd infrastruktur. 
Miljöaspekter beaktas och utreds i planarbetet vilket framgår av planbeskrivningen 
(se även rubriken Miljökonsekvenser i slutet av planbeskrivningen). Med utgångspunkt 
från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskriv-
ningar bedöms planen inte kunna medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
Planering i närområdet 
I angränsning till planområdet har ett detaljplaneprogram för utvecklingen av Hal-
lonbergen och Ör, 2011-08-24, tagits fram. Här pekas delar av Hallonbergen och Ör 

nytt an- 
gränsande 
planarbete 

Freden Större 11 

266 
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ut som möjliga förtätningsområden. I programmet föreslås bensinstationen direkt 
öster om planområdet att flyttas. Området föreslås att tillsammans med området 
längs Ursviksvägen norrut mot Enköpingsvägen, utvecklas med ny bebyggelse som i 
sin planstruktur kan bidra till en intressant stadsmiljö med ett tydligt gaturum och 
trygga stråk. 
 
För angränsande område i sydväst planerar kommunen att påbörja ett planarbete 
för bostadsförtätning längs Rissneleden, se kartan på sidan 3. 
 
Rissneledens sträckning genom planområdet föreslås byggas om för att göra ga-
turummet tydligare och underlätta för gång- och cykeltrafikanter att röra sig längs 
med och över gatan. Körbanan minskas till förmån för alléplanteringar, kantstens-
parkering och en ny gång- och cykelväg. Arbetet med förändring av Rissneleden 
sker i ett parallellt projekt som inte innefattas i detaljplanearbetet. Längs Rissneleden 
längre västerut i Rissne pågår i dagsläget flera detaljplanearbeten där bebyggelse 
föreslås intill gatan med syfte att förändra gaturummet. 

 
 
 
 
 
 
 
Markparkering mot Rissneleden samt utsikt 
över angränsande bostadskvarter söder om 
planområdet   
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Planeringsförutsättningar 
Områdesbeskrivning 
 

 
Flygfoto över planområdet  
 
Bebyggelse 
Planområdet bebyggdes i början av 1970-talet (1972-73) med byggnader ämnade för 
industri- och kontorsändamål. Under 1980-talet utfördes en ombyggnad och fasad-
upprustning. Bebyggelsen består av 4 längor i lamell, ca 5 våningar höga (sett från 
Rissneleden). Dessa byggnader står ovanpå en plattform med garage-, butiks-, lager- 
och andra verksamhetsutrymmen som mot Östra Madenvägen utgör två plan. Idag 
innehåller byggnaderna främst kontor, men även handel i form av matvarubutik, 
kiosk och två restauranger. Kvarteret är tidstypiskt för 1970-talet med trafiksepare-
ring och sin kompakta upphöjda struktur som saknar kopplingar med omgivande 
stadsstruktur.  
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Sett från norr: 4 kontorshus är byggda på två sockelvåningar med handel-och logistiky-
tor. 
 

  
Sett från Rissneleden i söder                          Infart till garage i västra delen sett uppifrån 

Trädplantering längs Rissneleden. Trädens rotsystem skadar ledningarna i gatan. 
 

2 sockel-
våningar 
med 
handel & 
logistik 

4 befintliga kontorslamellhus från 70-talet 
och en tillbyggnad från 80-talet. 

markparkering 

5 vån kontorshus  
från Rissneleden 
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Mark och vegetation 
Marken mellan husen inom fastigheten Freden Större 11 består huvudsakligen av 
hårdgjorda ytor i form av markparkering och tillfarter. Mot väster angränsar ett na-
turområde med blandskog. Ingen inventering har utförts. Längs Rissneleden finns 
en poppelallé vilket utgör ett positivt inslag i gaturummet. Deras kraftiga rotsystem 
har föranlett en utredning på grund av befintliga VA-ledningar, se nedan. 
 
Bevarandevärda träd/grönytor 
Planområdet är i huvudsak bebyggt och består av stora markparkeringar. På parke-
ringen i den norra delen av kvarteret finns ett 40-tal mindre träd i refuger mellan 
parkeringar. Trädplanteringar längs vägar och befintliga grönområdet i västra delen 
bör bevaras.  
 
Grönytefaktor inom kvarteret bedöms idag till ca 0,09 och behöver kompenseras 
med nya grönytor och träd, inte minst med hänsyn till LOD (lokalt omhänderta-
gande av dagvatten), infiltrationsytor av dagvatten. 
 
Geotekniska förutsättningar 
En geoteknisk utredning har genomförts inom fastigheten Freden större 11 (Tyréns, 
2015-01-19). Inom vissa delar av fastigheten bedöms grundläggning med pålning 
vara nödvändigt. 
 
Dagvatten 
Marken inom planområdet är mestadels hårdgjord och dagvattnet förs till brunnar 
och leds till det kommunala nätet. 
 
Förorenad mark 
Ett tryckeri har haft verksamhet på dåvarande fastigheten Freden 6, som är en av de 
befintliga kontorsbyggnaderna. En översiktlig markundersökning har genomförts 
(Tyréns, 2015-01-16). Resultatet från markundersökningen visar inte på några be-
gränsningar avseende framtida markanvändning. En enstaka förhöjd halt av bly har 
dock påvisats. 
 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i angränsning till planområdet.  
 
 
Trafik och parkering 
Gator och trafik 
Planområdet avgränsas av Rissneleden i söder, Gesällvägen i öster och Östra Ma-
denvägen i norr. 
 
Rissneleden 
Rissneleden binder samman Hallonbergen och Rissne och antalet fordon/ÅMD 
(årsmedeldygn) har uppmätts till 6 000. Hastighetsbegränsningen är 40 km/h, men 
dess utformning som trafikled inbjuder till högre hastigheter. Längs kvarteret Fre-
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den större 11 har Rissneleden en körbanebredd om ca 16 meter. Utöver körbanan 
finns poppelträd i rad samt en gång- och cykelbana. Träden är delvis placerade 
ovanför kommunala vatten- och avloppsledningar och dess rotsystem har trängt in 
och skadat ledningarna. Träden bör flyttas alternativt nyplanteras i samband med att 
Rissneleden byggs om (se Pågående planering ovan). 
 
Gesällvägen 
Gesällvägen utreds i pågående programarbete för Hallonbergen. Trafik från Ur-
sviksvägen kan komma att ledas om. Det kan innebära att nuvarande trafikmängd 
på Gesällvägen (5 000 fordon/ÅMD) ökar och kan medföra ett behov av en ny 
cirkulationsplats i korsningen med Östra Madenvägen. Detaljplan för Freden Större 
11 ska anpassas så att en framtida utveckling av Gesällvägen möjliggörs. 
 
Östra Madenvägen 
Freden Större 11 består på den norra sidan till största delen av yta för parkering. 
Dessa angörs via ett flertal in- och utfarter från Östra Madenvägen. Då dessa in- 
och utfarter bidrar till en otydlig trafiksituation, finns det starkt önskemål om att 
minska antalet. 
 
Östra Madenvägens norra sida är nyligen ombyggd och rymmer numera både kant-
stensparkering och gång- och cykelbana.  
 
Vid en eventuell ombyggnad av Ursviksvägen kommer trafiken att ledas till Östra 
Madenvägen (ca 2 500 fordon/ÅMD, enligt bullerutredningen).  
 
Gång- och cykelvägar 
Längs Gesällvägens västra sida finns en gång- och cykelbana. Östra Madenvägen 
och Rissneleden har cykelbanor. Rissne, Ursvik och sport- och rekreationsområden 
vid Igelbäckens naturreservat är belägna på cykelavstånd. 
 
Kollektivtrafik 
Området ligger på ca 200 meters gångavstånd till Hallonbergens centrum där tun-
nelbana och goda bussförbindelser finns. Inom planområdet, utmed Rissneleden, 
går buss 118 mellan Vällingby och Hallonbergen, via Rissne.  
 
Parkering 
Parkering finns i garage och markparkering. När den norra delen bebyggs söder om 
Östra Madenvägen försvinner markparkeringar samtidigt som behovet av parke-
ringsplatser i kvarteret ökar i och med den nya bostadsbebyggelsen. Parkeringslös-
ning ska redovisas för nya lokaler och bostäder. 
  
Service 
Kommersiell och social 
Inom 200 meters gångavstånd finns Hallonbergen centrum med ett brett serviceut-
bud; livsmedelshandel; caféer; restaurang; bibliotek; utbildningscentrum och kultur-
centrum. I Hallonbergen finns grundskolan Kulturama med inriktning på dans och 
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kultur. I befintlig byggnad inom planområdet finns en stor matvarubutik, kiosk och 
två restauranger. 
 
 
Störningar och risker 
Buller 
Riksdagen angav i mars 1997 riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad av bostäder. 
Dessa riktvärden anger godtagbara bullervärden om högst 55 dB(A) ekvivalent ljud-
nivå (frifältsvärde) utomhus vid fasad och 30 dB(A) inomhus samt en maximal ljud-
nivå om högst 70 dB(A) (frifältsvärde) utomhus vid uteplats och 45 dB(A) inomhus 
nattetid. För att underlätta tillämpningen vid planering har Stockholm stad tillsam-
mans med länsstyrelsen utarbetat avstegsfall (A och B) från gällande riktvärden. 
Avstegsfall B kan sammanfattas enligt följande: Högst 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
och 45 dB(A) maximal ljudnivå (kl 19- 07) inomhus. Samtliga lägenheter skall ha 
tillgång till tyst sida om högst 55 dB(A) (ekvivalent ljudnivå frifältsvärde utomhus 
vid fasad) för minst hälften av boningsrummen och tyst uteplats om högst 55 dB(A) 
(ekvivalent ljudnivå, frifältsvärde ). 
 
En trafikbullerutredning har upprättats för denna detaljplan (Trafikbullerutredning, 
Åkerlöf Hallin Akustikkonsult, 2015-01-21). De nya bostäderna kommer att utsättas 
för trafikbuller från Rissneleden och Gesällvägen samt i viss mån från det avlägsna 
Enköpingsvägen. Närmast Gesällvägen blir ekvivalentnivån över 60 dB(A). Efter 
den nyligen genomförda sänkningen av hastigheten på Rissneleden till 40 km/h blir 
ekvivalentnivån vid fasad mot Rissneleden mellan 55 och 60 dB(A). Vid fasaderna 
närmast Rissneleden och Gesällvägen blir maximalnivåerna upp mot 80 dB(A). De 
maximala ljudnivåerna på gårdsytorna blir lägre än 70 dB(A).  
 
Avstegsfall B bedöms kunna motiveras av att den nya bebyggelsen innebär en kom-
plettering och förtätning inom centrala Hallonbergen nära kollektivtrafik. Se även 
avsnittet för Miljökonsekvenser nedan.  
 
Farligt gods 
En riskinventering och riskanalys har utförts av Brandskyddslaget 2012. Den risk-
källa som är relevant att beakta är intilliggande bensinstation OKQ8 och dess hante-
ring av brandfarliga varor, samt transporterna till bensinstation via Gesällvägen. 
Försäljning av biogas förekommer inte. Enligt inventeringen finns fem nedgrävda 
cisterner för drivmedel. Leverans av drivmedel sker 2-3 gånger i veckan och kom-
mer normalt med lastbil med trailer. Gasflaskor levereras 1 gång per vecka. Trans-
porter förutsätts ske via Ursviksvägen då detta är den närmsta vägen från primär 
transportled för farligt gods (E18/Enköpingsvägen) till bensinstation. Utifrån in-
venteringen har en riskanalys gjorts. Riskerna består av de brandfarliga gaser (klass 
2.1) samt brännbara vätskor (klass 3) som transporteras på Gesällvägen. Se vidare 
under Konsekvenser nedan. 
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Förslag  
Bebyggelsestruktur 
Detaljplanen föreslår tillägg av bebyggelse på markparkeringarna kring den 
befintliga kontors- och verksamhetsbebyggelsen. Målsättningen är att utveckla den 
kompakta 1970-talsbebyggelsen genom en kompletterande bebyggelse som 
tillskapar nya rumsligheter, mötesplatser och målpunkter. Bebyggelseförslaget utgår 
från Hallonbergens funktionalistiska stadsplan med stor skala och ensidigt riktade 
lamellformer, och tillför en bebyggelse som är varierad i höjder, rumsligheter, 
typologier och arkitektoniskt uttryck. 
 

 
Situationsplan över kvarteret. Bild: Tengbom. 
 
Mot Rissneleden i söder placeras byggnader ut mot gatan för att förtydliga ga-
turummet. Mot Östra Madenvägen i norr placeras bebyggelsen i två kvarter med en 
mindre platsbildning/torg mellan. En gårdsgata anläggs som förbinder det nya tor-
get med Gesällvägen. Bebyggelsen mot Gesällvägen i öster placeras ut mot gatan för 
att förtydliga gaturummet. I väster placeras punkthus och förskola i en friare form 
med utblick mot naturmarken i väster. 
 
Förslaget omfattar: 

- ca 450 lägenheter i nya byggnader 
- ca 80 studentbostäder i en ny byggnad 
- ca 24 lägenheter i två plan ovanpå befintliga kontorsbyggnader 
- möjlighet att konvertera befintliga kontorsbyggnader till lägenheter, totalt ca 

140 lägenheter 
- lokaler för centrumfunktioner i befintliga byggnader  
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- förskola för 6-8 avdelningar i ny byggnad i den västra delen, alternativt i be-
fintlig byggnad 

- ett allmänt tillgängligt nord-sydligt stråk centralt genom kvarteret. Söderut 
mot Rissneleden föreslås ett ”parktorg” från vilket det är möjligt att röra sig 
ner till ett nytt torg framför stadshuset mot Östra Madenvägen  

- en öst-västlig gårdsgata/”shared space-gata” som förbinder det nya torget 
med Gesällvägen 

- en mindre ”fickpark”, i anslutning till ny gårdsgata 
- bottenvåningar som öppnar sig med entréer, fönster och inslag av centrum-

funktioner mot Östra Madenvägen, Gesällvägen och Rissneleden. Målsätt-
ningen är att skapa förutsättningar för ett levande stadsliv och trygga stråk. 

- parkering i garage under den nya bebyggelsen. Möjlighet att tillskapa ytterli-
gare parkeringar finns även i sockelvåning under den befintliga bebyggelsen 

- att både Östra Madenvägen och Rissneleden i framtiden kan byggas om och 
få ett tydligare gaturum med gång- och cykelbana, trädplantering och kant-
stensparkering. 

 

 
3D-vy över kvarteret. Vy från nordost. Bild: Tengbom. 
 
För ytterligare illustrationer se bilagt gestaltningsprogram och illustrationer. 
 
 
 
 
 
 
 

Stadshuset 

Bensinstation 
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Ny bebyggelse utmed Rissneleden 
Mot Rissneleden föreslås bostäder med möjlighet till lokaler för centrumfunktioner i 
bottenvåningarna (BC). Byggnadsvolymerna ska variera i höjd (mellan fem och åtta 
våningar) och fasadmaterial för att medvetet bidra till en variation utmed Rissnele-
den (se gestaltningsprogram). Sammanlagt möjliggörs ca 165 lägenheter.  
 
Under bostäderna placeras nya garage som byggs ihop med befintliga garage. I 
byggnaderna är det möjligt att anordna så kallade ”bokaler” med en lokal mot gatan 
som genom en trappa förbinds med en bostad ovanpå. Bullret från Rissneleden gör 
att bostäder behöver utformas med tyst sida mot gården alternativt speciallösningar, 
se avsnittet Buller nedan.  
 
Lokal i bottenvåningen är föreskrivet längst österut vid korsningen med Gesällvä-
gen. I övriga lägen ska bottenvåningen utformas med en takhöjd som medger att en 
lokal kan inrymmas. 
 
 

 
Elevation, bebyggelse utmed Rissneleden. Bild: Tengbom. 
 
Ny bebyggelse utmed Östra Madenvägen 
I den norra delen föreslås två nya bostadskvarter. Bebyggelsestrukturen utgår från 
de befintliga lamellhusens riktningar och nya byggander placeras så att utsikter från 
lamellhusen tas tillvara samtidigt som lamellhusen kan fortsätta att synas och sätta 
prägel på omgivningen. Bebyggelsestrukturen blir mer uppbruten är en traditionell 
kvartersstad samtidigt som Östra Madenvägens och Gesällvägens gaturum tydlig-
görs genom att byggnader placeras ut mot gatan. De nya byggnadsvolymerna ska ha 
olika höjd (från en till sexton våningar ovan den överbyggda gården) och fasad-
material för att öka variationen i kvarteret. 
 
Ut mot gatorna och det nya torget anordnas verksamhetslokaler eller bostadskom-
plement. Invändigt byggs kvarteret över med en våning för centrumfunktioner och 
parkering. Ovanpå överbyggnaden anordnas gård för de boende.  
Sammanlagt möjliggörs ca 220 lägenheter. 
 
Lokaler i bottenvåningar är föreskrivet över hörn mot Gesällvägen. I övriga lägen 
ska bottenvåningen utformas med en takhöjd som ger möjlighet att inrymma lokal. 
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Elevation, bebyggelse utmed Östra Madenvägen. Bild: Tengbom. 
 
Ungdomsbostäder 
Utmed Gesällvägen föreslås en ny bostadsbyggnad med ca 80 ungdomslägenheter. 
Lägenheterna är enkelsidiga med loftgång och uteplats mot väster. På så sätt klarar 
de ljudnivån, se Miljökonsekvenser.  
 
Bostadshuset placeras indraget från cirkulationsplatsen i korsningen Gesällvä-
gen/Rissneleden. Tillsammans med bebyggelsen längs Rissneleden skapas en plats-
bildning mot cirkulationsplatsen som kan utgöra entrén till ett diagonalt stråk in i 
kvarteret. Två stora träd på platsen bör sparas. 
 
Punkthus i kvarterets västra del 
I den västra delen föreslås två punkthus i elva våningar som tillsammans med ett 
punkthus vid Rissneleden placeras kring en gemensam gård. Bebyggelsen placeras i 
en öppen form för att ta tillvara utblickar mot naturområdet i väster. I de två 
punkthusen möjliggörs ca 70 lägenheter. I en länkbyggnad mellan de två norra 
punkthusen kan en förskola anordnas, se nedan. 
 
Parkering till de nya bostäderna ordnas i ett nytt parkeringsgarage i 3-4 våningar 
som byggs upp mellan det östra punkthuset och befintligt kontorshus, där marken 
är utgrävd ner till Östra Madenvägens nivå. Ovanpå garaget ordnas gård för föresla-
gen förskola. 
 
Befintliga byggnader 
I den centrala, befintliga bebyggelsen möjliggörs en flexibel markanvändning genom 
centrumfunktioner samt bostäder (CB). I den västligaste byggnaden får även för-
skola anordnas (CBS). Gårdarna är underbyggda med verksamhetslokaler och ga-
rage (P) och ger utrymme för logistik och handel. Bjälklagen ska vara körbara för 
räddningstjänst och transporter för sopsugsavfall. 
 
Planen möjliggör också att bygga på befintliga lamellhus med två våningar, indragna 
minst 3 m från fasad. I påbyggnaderna kan totalt inrymmas ca 24 lägenheter i två 
plan. 
 
På föreslaget parktorg centralt i kvarteret finns en byggrätt för kompletterande 
byggnader i en våning, exempelvis restaurangpaviljong. De befintliga byggnaderna 
längs torget kan också kompletteras med nya entréer. 



 15 

 
Referensexempel på konvertering från 21 m djupa kontorsbyggnader till bostäde,.  
Tegeludden 17. Byggnaderna i kvarteret Freden större är ca 18,5 m djupa.  
Bild: Tengbom. 
 
Gestaltningsprinciper 
Området ska utformas enligt upprättat gestaltningsprogram. Gestaltningsprogram-
met anger riktlinjer för både ny och befintlig bebyggelse. 
 
Exploateringsgrad 
Exploateringstalet för planområdet är ca 1,9. 
 
Som jämförelse är exploateringstalet lägre än det uppskattade exploateringstalet för 
Ursviks västra delar (pågående planarbete, programsamråd 2014), där exploaterings-
talet på fastighetsnivå översiktligt beräknats till ca 3,7.  
 
I exploateringstalet för planområdet har medräknats bruttoarea för nybyggnad av 
bostäder och lokaler samt konvertering av befintliga lokaler till bostäder. För nya 
lokaler under överbyggd gård har ett djup om 6 m mot gata räknats med, enligt 
praxis för att räkna ”ljus BTA”. Nya och befintliga byggnaders sockelvåningar som 
är mörka och avsedda för parkering och lager har inte räknats med då de inte be-
döms relevanta för en jämförelse av exploateringsgrad. En stor del av dessa ytor 
ligger i befintlig byggnads mörka suterrängplan. Inkluderas även dessa blir e-talet ca 
3,0. 
 
Friytor 
Antalet bostäder per hektar i planområdet är ca 199.  
 
Antalet är högt jämfört med Ursviks västra delar (pågående planarbete, program-
samråd 2014) där antalet bostäder per hektar uppskattas till 106. Denna siffra kan 
härledas till att man har räknat på Ursviks västra delar i sin helhet, inklusive gator, 
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parker och andra större friområden. För enskilda kvarter i Ursviks västra delar är 
antalet bostäder per hektar upp emot 300.  
 
Friytan per lägenhet inom planområdet är ca 15,6 m2. Friyta är den sammanfattande 
beskrivningen på all obebyggd mark som inte tas upp av byggnad eller trafikområde, 
till exempel: närnatur, park, fickpark, gröna stråk och torg. 
 
Friytan i Ursviks västra delar varierar för enskilda studerade kvarter mellan ca 8 och 
15. 
 
Se vidare gestaltningsprogrammet samt avsnittet Grönytefaktor nedan. 
 
Kommunal service 
Förskola 
I den västra delen av kvarteret föreslås en förskola i 6-8 avdelningar.  
 
En förskola med kan placeras i en länkbyggnad i en till två våningar mellan två för-
slagna punkthus och inrymmas i både länkbyggnad och punkthusens bottenvåning-
ar (se bild nedan). På så sätt kan kontakt skapas dels med en egen gård som ordnas 
ovanpå föreslaget parkeringsgarage i öst, och dels med en gård i sydvästläge. Möj-
lighet finns också till direktkontakt från förskolan till naturmarken i väster. Se även 
under Konsekvenser. 

 
Placering av förskola i länkbyggnad samt bottenvåningar på två punkthus.  
Bild: Tengbom. 
 
Alternativt placeras en förskola i de två nedre planen av befintlig kontorsbyggnad. 
Gård ordnas ovanpå föreslaget parkeringsgarage i öst. 
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Alternativ placering av förskola i två nedre plan av befintlig kontorsbyggnad.  
Bild: Tengbom. 
 
 
Gång-, cykel- och biltrafik 
Möjligheten att röra sig genom kvarteret på olika sätt är viktig för att bryta ner den 
stora skalan. Tydliga genomgående stråk ska utformas för gång- och cykeltrafik och 
biltrafik på gåendes villkor.  
 
Mot de kommunala gator som omger kvarteret ska den nya bebyggelsen bidra till att 
forma tydligare gaturum med entréer mot gatan. En positiv effekt kan bli att gatan 
upplevs tryggare för gång- och cykeltrafikanter när gatan aktiveras med entréer och 
bostäder mot gatan. Målsättningen är också att villkoren för gång- och cykeltrafi-
kanter i området ska förbättras jämfört med dagens situation. 
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Stråk och samband med Hallonbergen. Svarta linjer markerar gång/cykelstråk. Orange 
linjer markerar gångstråk. 
 
 
Nord-sydligt gångstråk genom kvarteret 
Ett parkstråk av publik karaktär föreslås centralt genom kvarteret (pil 1 i kartan 
ovan). Stråket blir en alternativ koppling mellan Hallonbergs centrum och Sundby 
park och delar upp kvarteret i flera mindre delar. Stråket består av tre delar: ett park-
torg, en hiss/trappa samt ett nedre torg som tillsammans överbryggar höjdskillna-
derna och sammanbinder Rissneleden med Östra Madenvägen. Stråket reserveras 
som x-område i plankartan för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet. 
 
Shared space-gata 
För att uppnå en finmaskigare struktur och en koppling mellan Gesällvägen och 
Östra Madenvägen anläggs en shared space-gata (pil 3) för både angöring, cykel och 
gående. Stråket utformas som en enhetlig yta där olika trafikslag samsas på gåendes 
villkor. Stråket reserveras som x-område i plankartan för att säkerställa allmänhetens 
tillgänglighet. 
 
Gångstråk i västra delen 
Stråket i Skolgångens förlängning (pil 2) kan fortsätta ner till den nordvästra bo-
stadsgården genom ramper ovanpå och i anslutning till föreslaget parkeringsgarage. 
Höjdskillnaden är här ca 8 meter. 
 
 

1 2 

3 
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Rissneleden 
Rissneleden föreslås byggas om för att göra gaturummet tydligare och underlätta för 
gång- och cykeltrafikanter att röra sig längs med och över gatan. Körbanan minskas 
till förmån för alléplanteringar, kantstensparkering och en ny gång- och cykelväg. 
Arbetet med förändring av Rissneleden sker i ett parallellt projekt som inte innefat-
tas i detaljplanearbetet. 
 
I och med omgestaltningen av Rissneleden föreslås befintliga popplar att flyttas eller 
ersättas med nya träd utmed båda sidor av gatan. På så vis riskerar inte trädens röt-
ter att göra ytterligare skada på vattenledningarna under mark. 
 
Efter framtida exploatering kommer det att behövas en-två infarter till nya parke-
ringsgarage belägna i bostadshusen. Utöver dessa krävs tre in- och utfarter till går-
dar och befintliga garage. Se illustrationsplan nedan. 
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Östra Madenvägen 
I samband med genomförande av denna detaljplan planeras för en ombyggnad och 
komplettering av Östra Madenvägen med kantstensparkering, trädplantering och 
gång- och cykelbana. För att reservera mark för denna gatusektion förs en del av 
Freden Större 11 över till gatumark (markerat GATA i plankartan).  
Den norra sidan av gatan är nyligen ombyggd och i samband med exploateringen 
byggs den södra sidan om. Föreslagen ny gatusektion för Östra Madenvägen in-
rymmer 7 meter bred körbana, 2,25 meter bred kantstensparkering samt 3 meter 
bred gångbana. 
 
 

 
Föreslagen gatusektion Östra Madenvägen. 
 
Efter framtida exploatering kommer det att behövas två-tre infarter till nya parke-
ringsgarage belägna i bostadshusen. Utöver dessa krävs en in- och utfart till det nya 
torget. Se illustrationsplan ovan. 
 
Längs Östra Madenvägens södra sida finns det utrymme för ca 15 kantstensparke-
ringar på gatan utmed Freden Större 11. Kantstensparkeringen utformas med 
”öron”, som ger möjlighet till trädplantering. 
 
Östra Madenvägen bör utformas med en minsta längslutning om 2 % för att dag-
vatten ska kunna hanteras. Detta påverkar entréhöjderna utmed gatan, som därför 
bör variera för att följa gatans lutning. 
 
Gesällvägen 
Gesällvägen utreds i pågående programarbete för Hallonbergen. Trafik från Ur-
sviksvägen kan komma att ledas om. Det kan innebära att nuvarande trafikmängd 
på Gesällvägen (5 000 fordon/ÅMD) ökar och kan medföra ett behov av en ny 
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cirkulationsplats i korsningen med Östra Madenvägen. Föreslagen bebyggelse be-
döms inte omöjliggöra en cirkulationsplats i detta läge. 
 
Infart till shared space-gata placeras där befintlig infart till lastkaj och parkerings-
plats ligger. 
 
Parkering 
Parkeringsutredningen (se bilaga) visar på ett totalt maximalt behov av ca 813 par-
keringsplatser. Det täcker behovet vid olika scenarier, som att de befintliga byggna-
derna konverteras till bostäder eller att verksamheter finns kvar. Ett visst samnytt-
jande av parkeringsplatser över dygnet krävs. 
 
Behovet kan lösas inom fastigheten enligt följande: 
 
Befintliga garage längs Rissneleden   166 
Befintliga mörka utrymmen konverteras  
(infart från Rissneleden Östra Madenvägen)  110 
Nytt p-garage i kvarterets västra del, idag utgrävd yta  200 
Nya garage under bostäder längs Rissneleden  70 
Nya garage under bostäder längs Östra Madenvägen  240 
Nya markparkeringar på gårdar   30 
 
Totalt     816 
 
Befintlig ytparkering i fastighetens norra del kommer att bebyggas. Kanstensparke-
ring planeras på Östra Madenvägen efter att den byggts om. 
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
För att uppnå Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor (se nedan under Konse-
kvenser) krävs en medveten utformning med gröna tak, växtbäddar på bjälklag och 
direkt på mark, samt gröna väggar. Dessa åtgärder ska också vara medvetet utfor-
made för hantering av dagvatten. 
 
På de gröna taken ska dagvatten omhändertas innan det leds till olika dagvattenan-
läggningar på innergård respektive park och torg. Rännor transporterar dagvatten till 
planteringsytor där växtbäddar möjliggör infiltrering. 
 
Dagvatten från innergårdarna på norra sidan som inte infiltrerats eller tagits upp av 
växter får brädda till föreslaget vattenspel/fontän på torget. På södra sidan bräddas 
det till det kommunala systemet. Ytlig avledning av dagvatten sker så långt det är 
möjligt. Takvatten ska alltid avledas ovan mark. 
 
Dagvattnet från torgytan och shared-space gatan omhändertas med hjälp av perme-
abla beläggningar samt i fickparken. Efter en viss uppehållstid i dagvattendammen 
(vattenspel/fontän) leds dagvatten till kommunal ledning. 
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Vatten och avlopp 
Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät 
vid området. Vatten distribueras från regionalt vattenverk vid Görväln (Mälaren). 
Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till regionalt ledningsverk i 
Bromma.  
 
El 
Befintliga transformatorstationer planläggs. Ny transformatorstation för ny bebyg-
gelse möjliggörs i den norrvända delen av befintlig byggnads sockelvåning. Trans-
formatorstationen nås via den inre shared space-gatan och torget (x-område i 
plankartan). 
 
Av de två befintliga nätstationerna föreslås den östra ligga kvar och den västra bytas 
ut mot en ny för att långsiktigt kunna försörja den västra delen av kvarteret.  
 
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. Detta innebär att bo-
städerna inom planområdet ska kopplas till sopsug. Varje bostadshus får egna sop-
nedkast som är kopplade till ett underjordiskt vacuumsystem. Soporna samlas i en 
underjordisk behållare som töms från dockningsstationer inom fastighetsmark. 
 
Värme 
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga 
energieffektivitet. Området föreslås anslutas till fjärrvärmenätet. 
 
Konsekvenser 
 
Behovsbedömning 
Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen inte kunna medföra en betydande 
miljöpåverkan. Detaljplanen innebär inga svåröverblickbara miljöproblem. Nedan 
behandlas planens miljökonsekvenser. 
 
Miljökonsekvenser 
 
Klimat 
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga 
energieffektivitet. Uppvärmning ska ske med fjärrvärme från förnyelsebara energi-
källor, om särskilda skäl inte föranleder annan uppvärmning. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planområdet ligger inom Råstasjöns avrinningsområde. Dagvattnet från planområ-
det ansluter till det kommunala dagvattennätet och vidare till huvudledningen norr 
om planområdet. Huvudledningen leds till Madenbäcken och sedan vidare till 
Råstasjön som avvattnas ut i Brunnsviken.  
 
Detaljplanen ska bidra till att miljökvalitetsnormen för vatten kan följas. För 
Råstasjön är miljökvalitetsnormen att god ekologisk status ska vara uppnådd 2015. 
För Brunnsviken gäller att god ekologisk status ska vara uppnådd 2012. 
 
Möjligheten att påverka MKN för vatten inom detaljplanen är att inte mer förorenat 
dagvatten släpps ut till recipient än i nuläget. Genom att stora parkeringsytor om-
vandlas till bostäder med gröna tak och gårdar och att de åtgärder för dagvattenhan-
tering som anges ovan genomförs (avsnittet Dagvatten) bedöms detaljplanen med-
verka till att MKN kan följas.  
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
För att styra utvecklingen mot en god luftmiljö har bindande miljökvalitetsnormer 
(MKN) utarbetas för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, PM10 partiklar, 
bensen och kolmonoxid. Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors 
hälsa mot olägenheter. Normen för årsmedelvärde är satt för att begränsa långtids-
exponeringen och bör därför tillämpas för den luft där enskilda människor vistas 
under längre tid. I Sundbyberg har mätningar av luftföroreningar gjorts, bland annat 
i anslutning till korsningen Rissneleden/Ursviksvägen. Från de beräknade resultaten 
framgår det att av samtliga studerade punkter förväntas inga miljökvalitetsnormer 
överskridas inom planområdet.  
 
Geoteknik och markföroreningar 
En geoteknisk utredning har genomförts inom fastigheten Freden större 11 (Tyréns, 
2015-01-19). Inom vissa delar av fastigheten bedöms grundläggning med pålning 
vara nödvändigt. 
 
Ett tryckeri har haft verksamhet på dåvarande fastigheten Freden 6, som är en av de 
befintliga kontorsbyggnaderna. 
 
En översiktlig markundersökning har genomförts (Tyréns, 2015-01-16). Resultatet 
från markundersökningen visar inte på några begränsningar avseende framtida mar-
kanvändning. En enstaka förhöjd halt av bly har dock påvisats. 
 
Vid ändrad användning av byggnaden ska krav på undersökning av byggnaden stäl-
las i det tekniska samrådet för att säkerställa om någon förorening finns. 
 
Vid nyexploatering ska bygglov inte beviljas om inte markundersökning och åtgär-
der för att avlägsna eventuell markförorening genomförts. En planbestämmelse 
säkerställer detta. 
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Farligt gods  
Planerade bostäder ligger på 50 meters avstånd från riskkällor som finns i förvaring 
inom bensinstation (se ovan under Förutsättningar). Transporterna är relativt få och 
risknivån bedöms för området vara acceptabel med planerad utformning.  
 
Även om genomförda riskberäkningar visar att risknivån är acceptabel anser Läns-
styrelsen att det korta avståndet mellan Gesällvägen och planerade bostäder innebär 
att säkerhetshöjdande åtgärder behöver vidtas. Med hänsyn till den mycket låga ris-
knivån bedöms det ur ett kostnads-/nyttoperspektiv endast vara mycket enkla åt-
gärder med liten påverkan på byggnadsutformning och byggkostnad som är rimliga 
att vidta. 
 
Följande säkerhetshöjande åtgärder föreslås vidtas: 
 

· Byggnader inom 25 meter från Gesällvägen förses med möjlighet att ut-
rymma bort från vägen 

· Friskluftsintag på byggnader inom 25 meter från Gesällvägen placeras mot 
trygg sida, det vill säga bort från vägen 

 
Åtgärderna säkerställs genom planbestämmelser. 
 
Trafikbuller 
Området kommer att utsättas för buller från främst trafiken på 
Rissneleden, Gesällvägen och Östra Madenvägen samt i viss mån även från 
trafiken på den mer avlägsna Enköpingsvägen och lekande barn. 
 
Regeringen har fastställt riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbe-
byggelse: 
 
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
 
För bostäder i centrala lägen får avsteg göras om samtliga lägenheter har tillgång till 
en mindre bullrig sida med nivåer om högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för minst 
hälften av boningsrummen.  
 
Närmast Gesällvägen blir ekvivalentnivån upp mot 65 dB(A). Samtliga byggnader 
får dock en sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå.  
 
Med föreslagen utformning och lämplig lägenhetsplanlösning kan målet för avstegs-
fall B innehållas. Genomgående lägenheter eller lägenheter över hörn krävs i stor 
omfattning. Se principplan för genomgående lägenhet mot Gesällvägen som bilaga 
till bullerutredningen. 
 



 25 

Invändigt ska bostäderna klara ljudförhållanden enligt Boverkets byggregler, (BBR 
7:2). 
 
Se även tidigare under Förutsättningar. 

 
Bilden visar en principplanlösning med enkelsidig lägenhet mot bullerutsatt sida (Av-
stegsfall B) 
 
Då hastigheten på Rissneleden har sänkts till 40 km/h blir ekvivalentnivåerna 56-60 
dB(A), alltså lägre än i detaljplanens tidigare bullerutredning där beräkningen gjor-
des utifrån 50 km/h. För enkelsidiga lägenheter mot Rissneleden krävs lösningar 
med tätt balkongräcke och ljudabsorbent i balkongtak för att klara avstegsfall B, se 
principplanlösning ovan. Ca 90 enkelsidiga lägenheter planeras, se skisserade plan-
lösningar i bullerutredningen. 
 
Samtliga lägenheter ska ha tillgång till gemensam uteplats med högst 70 dB(A) max-
imal ljudnivå och även högst 55 dB(A) ekvivalentnivå. Uteplatser kan ordnas på 
gårdar och på takterrasser mot gård. De flesta lägenheter kan även få balkong med 
högst dessa trafikbullernivåer.  
 
Ungdomsbostäder, område B1 mot Gesällvägen, ska anordnas enkelsidiga. En plan-
bestämmelse säkerställer detta. 
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En bestämmelse om ljudnivåer, Störningsskydd, finns införd på plankartan för att 
bostäderna ska klara ovanstående. 
 
Industribuller 
Fläktar på närliggande nätstation tillhörande TeliaSonera, fastigheten Freden mindre 
2, orsakar industribuller. Enligt industribullerutredning överskrids Naturvårdsver-
kets riktlinjer för industribuller nattetid på planerade bostäder närmast stationen 
nattetid då fläktarna går på full effekt (nattetid). För att uppfylla Naturvårdsverkets 
riktlinjer måste en skärm sättas upp vid fläktarna. Med en planbestämmelse under 
Störningsskydd säkerställs att bullerskydd utformas så att bullerkraven klaras. 
 
Flyghöjd 
Planområdet ligger inom Bromma flygplats influensområde där hinderbegränsande 
ytor gäller. För hela planområdet gäller restriktionen för högsta tillåtna byggnads-
höjd om max + 59,6 meter (RH2000) över nollplanet enligt Luftfartsverkets riktlin-
jer. 
 
Radon 
Enligt översiktlig radonkarta över Sundbybergs kommun ligger området inom lå-
griskområde för radon. Byggnaderna skall vid ny- och ombyggnad utformas på så-
dant sätt att gällande gränsvärden för radon inte överskrids. 
 
Grönytefaktor 
Sundbybergs stads riktlinjer anger att en grönytefaktor om minst 0,5 ska tillämpas 
för alla tomter i Sundbybergs stad som ska bebyggas, med undantag för centrala 
Sundbyberg, Storskogen och Lilla Alby där en grönytefaktor om 0,3 tillämpas. 
Grönytefaktorn anger hur stor del av tomtens totala yta som är ”ekoeffektiv” d.v.s. 
har positiv betydelse för platsens ekosystem och lokalklimat. De olika delytorna 
inom tomten värderas beroende på vilka förutsättningar de erbjuder i detta avse-
ende. 
 
Planområdet är idag mestadels hårdgjort. Nuvarande grönytefaktor bedöms till ca 
0,09. Det finns ett 40-tal mindre träd på markparkeringarna som kommer att tas 
bort i samband med exploateringen. En preliminär beräkning har gjorts i planarbe-
tet och visar att det med åtgärder i form av gröna tak, grönska på mark och bjälklag 
och gröna väggar är möjligt att uppnå grönytefaktor 0,47 inom fastigheten Freden 
större 11. Beräkningen redovisas i gestaltningsprogrammet. 
 
Krav på uppfyllande av grönytefaktorn ställs slutgiltigt i samband med bygglov. 
Se vidare dagvatten nedan. 
 
Dagvatten 
Se ovan under teknisk försörjning. 
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Solstudie 
Solstudier har genomförts för att undersöka solförhållandena för nya och befintliga 
bostäder och bostadsgårdar. Solstudierna finns redovisade i särskild handling, 
Solstudier, Tengbom, januari 2015.  
 
Hälsokonsekvensbedömning 
Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att 
upptäcka brister i arbetet. Bedömningen kan göras på tre nivåer där den grundlig-
aste är en utredning. Detta planarbete analyseras med dessa tre enkla frågor, vilket 
är en gängse nivå, som alla anses jakande besvarade: Främjar planeringen utveckl-
ingen för befolkningens hälsa med avseende på den sociala miljön? Främjar plane-
ringen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande riskfaktorer? Står planeringen i 
samklang med kommunens övergripande mål? 

 

Trygghet-,  säkerhet- samt jämställdshetsperspektiv 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom li-
vets alla områden. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas vardag. 
En trygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig. Planförslaget ökar 
antalet bostäder och arbetsplatser och därmed antalet människor som rör sig längs 
gatorna. Gator som idag upplevs som otrygga efter mörkrets inbrott. Bostäderna 
och arbetsplatserna planläggs i ett bra läge vad gäller kollektivtrafik, vilket underlät-
tar för dem som gärna åker kollektivt.  
 
Konsekvenser för barn 
FNs konvention om barnets rättigheter 
Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop 1997/98:182 i 
planarbetet.  
 
Trafikbarriärer och målpunkter 
Gång- och cykelbanor ska knytas ihop för att skapa trafiksäkra sammanhängande 
stråk till Hallonbergen centrum och tunnelbana/buss. Målpunkter för barn finns i 
alla riktningar, men främst söderut där Hallonbergens centrum, skola, Golfängarnas 
parkområde samt merparten av närliggande bostäder finns. 
 
Norrut är Östra Madenvägen den närmaste trafikbarriären. Östra Madenvägens 
södra sida ska byggas om i samband med genomförandet av detaljplanen. Kors-
ningspunkter ska göras trafiksäkra. 
 
Mot söder utgör Rissneleden en trafikbarriär för barn. Sundbybergs stad har påbör-
jat en utredning av omgestaltning av Rissneleden. Korsningspunkter ska göras tra-
fiksäkra och hänsyn ska i utformningen tas till barns säkerhet i trafiken. Rissneleden 
är bred vilket möjliggör väl tilltagna gångbanor mellan körbana och bostäder. 
 
Gesällvägen är en trafikbarriär mot öster. Sundbybergs stad driver ett övergripande 
utvecklingsarbete i stadsdelarna Hallonbergen och Ör som på lång sikt kan innebära 



 28 

en förändring av Gesällvägen och omkringliggande fastigheter. Vid en omgestalt-
ning ska gatumiljön utformas på ett trafiksäkert sätt och med hänsyn till barns sä-
kerhet i trafiken. Vägen är bred och möjliggör en bred gångbana mellan körbana 
och bostäder. 
 
Övergångsställen på Gesällvägen finns i höjd med bensinstationen och Östra Ma-
denvägen. Från den föreslagna shared space-gatan i kvarteret Freden större kan i 
framtiden skapas ett nytt gång- och cykelstråk över Gesällvägen och vidare österut. 
Särskild vikt ska läggas vid utformningen av denna korsningspunkt. 
 
Möjlighet till lek, rörelse och aktivitet inom kvarteret 
I kvarteret föreslås en rad olika ytor där barn kommer att vistas. Gårdarna i norr är 
bilfria och upphöjda från gatuplanet. Gårdarna i den södra delen av kvarteret kom-
mer att vara körbara för exempelvis färdtjänst och räddningstjänst och där ska alltså 
barn tidvis kunna vistas tillsammans med fordonstrafik. Längs shared space-gatan 
och torget i den norra delen av kvarteret kommer också körtrafik att tillåtas på de 
gåendes villkor. 
 
För att dessa ytor ska kunna fungera bra ur ett barnperspektiv krävs en god och 
medveten utformning. Ytorna ska utformas så att de inbjuder till vistelse och olika 
typer av aktivitet och lek för barn. De gårdar som rymmer angöringstrafik ska gest-
altas så att körytan utgör del av gårdsmiljöns vistelseyta och ska upplevas som en 
lågtrafikerad yta. Genom en omhändertagen markbeläggning, intressant och varie-
rade rumsligheter och öppna bottenvåningar kring ytorna kan barns närvaro upp-
muntras. 
 
Se även gestaltningsprogram. 
 
Förskola och förskolegård 
Lokalisering av en förskola möjliggörs i kvarterets västra del. Lokaliseringen be-
döms vara bästa möjliga inom fastigheten. En förskola med 6 avdelningar med re-
dovisad gård om totalt ca 1840 kvm gård (se ovan under Kommunal service) innebär ca 
15,3 m2 gårdsyta per barn. Jämfört med riktvärden från exempelvis Uppsala kom-
mun och kommunala bolaget Sisab i Stockholms stad är detta en låg siffra. Exploa-
teringsavtalet förutsätter därför att en förskolegård om minst 20 m2 per barn iord-
ningställs. Resterande gårdsyta kan exempelvis ordnas på förskolebyggnadens tak. 
 
En genomtänkt disponering och utformning av gården kan ge kvalitéer som flera 
zoner, viss variation i topografi och lekutrustning som är integrerad i landskapet. 
Det är i detaljplaneskedet inte möjligt att bedöma utformningskvalitéer. Förskolans 
lokalisering i anslutning till kommunal parkmark med uppväxt skog möjliggör utsikt 
över grönska. Under uppsikt kan större barn röra sig till en mindre grässlänt med 
uppväxta träd på parkmark i direkt anslutning till förskolan. Sammantaget bedöms 
goda kvalitéer vara möjliga att skapa med en god utformning. Redovisad gårdsytas 
storlek är något låg, varför exploateringsavtalet förutsätter att en större gård ordnas. 
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Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning  
Kommunen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning prop. 2008/09:28 som syftar till att undanröja hinder för 
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Målsättningen är att 
alla personer har delaktighet på lika villkor oavsett funktionshinder. Detta 
planarbete inbegriper främst den fysiska miljön genom att identifiera och undanröja 
hinder och barriärer mot tillgänglighet avseende byggnader, vägar, transportmedel 
och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland bostäder, vårdinrättning och 
arbetsplatser. 
 
Detaljplanens genomförande  
 
Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheten Freden större 11, som ägs av Rissneleden 6 i 
Sundbyberg AB, och fastigheten Sundbyberg 2:30, som ägs av Sundbybergs stad. 
 
Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning 
Sundbybergs stad upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid 
granskning av bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten ansvarar för fas-
tighetsbildning. Exploatören ansvarar för genomförande av nybyggnation samt öv-
riga erforderliga anläggningar inom den egna kvartersmarken. Sundbybergs stad 
ansvarar för anläggandet av allmän platsmark. Respektive ledningsägare ansvarar för 
flytt av berörda ledningar medan exploatören ansvarar för samordningen. 
 
Avtal 
Exploateringsavtal tecknas mellan Sundbybergs stad och exploatören. Exploate-
ringsavtalet ska reglera samtliga kostnader för projektets genomförande inklusive 
ny- och ombyggnader av ledningar och allmänna anläggningar samt markregleringar 
och bildande av servitut. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Användning av mark 
Kvartersmark utgörs av område betecknade BC (Bostäder och centrumändamål), B1 
(Ungdomsbostäder), BS (Bostäder och förskola), CB (Centrum och bostäder. Bot-
tenvåning som vetter mot x-område får inte inrymma bostäder. Bostadskomple-
ment får inrymmas), CBS (Centrum, bostäder och förskola) P (Parkeringsgarage får 
inrymmas under överbyggd mark) och E (Transformatorstation får inrymmas under 
överbyggd mark). Allmän plats utgörs av HUVUDGATA. 
 
Fastighetsbildning 
Genom avstyckning ska en ny fastighet bildas för byggrätten inom fastigheten 
Sundbyberg 2:30. 
 
Allmän platsmarken inom fastigheten Freden större 11 ska överföras till fastigheten 
Sundbyberg 2:30. 
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Servitut 
Servitut för allmän gångtrafik ska bildas inom område reserverat med x i plankarta. 
Servitutet ska vara till förmån för fastigheten Sundbyberg 2:30 och exploatören ska 
ansvara för underhåll av servitutsområdet. 
 
Servitut 0183-91/7.1 ska upphävas och exploatören ska svara för eventuell ersätt-
ning. 
 
Ledningsrätt 
Ledningsrätt 0183-12/3.1 ska upphävas och exploatören ska svara för eventuell 
ersättning. 
 
Ledningsrätt 0183-95/9.1 ska omprövas i den del som berör fastigheten Freden 
Större 11. 
 
Ledningsrätt 0183-90/6.1 berörs av exploateringen men ledningen ska ligga kvar i 
samma läge så ledningsrätten fortsätter att gälla.  
 
Anläggningsarbeten 
Ledning 
Flytt av ledningar och stationer som krävs för genomförandet av detaljplanen utförs 
av ledningsägaren och bekostas av exploatören. 
 
Allmän plats 
Längs norra delen av fastigheten Freden Större 11 ska en ny gångbana anläggas och 
nya in- och utfarter ska anläggas längs Rissneleden. Områdena är i plankartan ut-
märkta med HUVUDGATA. 
 
Sundbyberg ska utföra anläggandet av de allmänna platserna och exploatören ska stå 
för kostnaderna. 
 
Ekonomiska frågor 
Exploatören står för de kostnader som genomförandet av detaljplanen medför 
inom den egna kvartersmarken. 
 
Exploatören ansöker och bekostar de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för 
genomförandet av detaljplanen. 
 
Kostnadsfördelning för anläggandet av allmän plats regleras i exploateringsavtalet. 
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Medverkande 
Planhandlingarna har tagits fram av stadsledningskontoret. Bebyggelseförslag och 
illustrationer har tagits fram av Tengbom genom Marie-Louise Öberg i samråd med 
Profi fastigheter genom Anna Westman. 
 
 
 
 
 
Eva Kåverud Gustav Björeman  
Planchef Planarkitekt 
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