
STADSLEDNINGSKONTORET 2017-03-10  
ERIKA FAGERBERG  DNR  KS- 0064/2015 

 
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg  BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4, Hallonbergen  

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

 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
GRANSKNINGSHANDLING 

 
 

Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid 
på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen Lilla Ursvik, 
Sundbyberg stad  
 
 

Bakgrund och syfte med detaljplanen  
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober (dnr KS-0379/2014) att ge 
dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja arbetet med en 
ny detaljplan för del av fastigheten Päronet 2. Planuppdraget avser att pröva 
lämpligheten för användningsområdena förskola, centrumändamål och boende med 
anknytning till vård i befintlig byggnad.  
  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändamålet förskola, centrumändamål 
och boende med anknytning till vård i befintlig byggnad. Användningen i gällande 
detaljplan är idag industri. Med en flexibel och mångfunktionell användning av 
fastigheten möjliggör det för en bred och långsiktig utveckling av verksamheter på 
platsen.    
 
Till planen förslås även en byggrätt vilket ska ha god anpassning till befintlig 
byggnad. Särskild skyddsbestämmelse med varsamhetsbestämmelse regleras även i 
planen för att skydda byggnadens arkitektoniska och kulturhistoriska karaktärsdrag 
tas tillvara.  
 
Planområdet ligger i stadsdelen Lilla Ursvik, norr om Enköpingsvägen och öster 
om stadsdelen Stora Ursvik. Planområdet ligger inom ett mindre industriområde 
omringat av villabebyggelse utmed Grahamsvägen.  
 

Plansamrådet i sin helhet 
Hur har samrådet bedrivits 
Ett plansamråd hölls från den 22 september – 20 oktober 2015. Förslaget skickades 
ut till berörda parter samt ställdes ut i Sundbybergs stadshus, på biblioteket i 
Hallonbergen och på Sundbybergs stadsbibliotek.  
 
Ett öppet samrådsmöte hölls den 29 september och 14 oktober 2015 på 
Signalfabrikens bibliotek och vid planområdet. Annons om plansamråd och möte 
var införd i Mitt i Sundbyberg. Detaljplanearbetet genomförs med 
standardförfarande. Sammanlagt 19 skriftliga yttranden har inkommit till 
stadsledningskontoret.  
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Remissinstanser 
Planhandlingarna har sänts till remissinstanser enligt sändlista samt till sakägare 
enligt fastighetsförteckning och internt till kommunens förvaltningar. 
 

Inkomna yttranden  
Under rubriken synpunkter återges yttranden med eventuella bilagor.  
 

Externa remissinstanser  synpunkter  inga synpunkter  

Länsstyrelsen   X    

Lantmäteriet X  

Trafikförvaltningen (f.d. SL)  X    

Trafikverket  X 

Luftfartsverket  X 

Norrvatten    X  

Ellevio     X  

Storstockholms brandförsvar  X 

Skanova  X 

Svenska kraftnät  X 

Vattenfall X  

Polisen X  

DHR Sundbybergsavdelningen  X    

Kommunala remissinstanser      

Kultur- och fritidsnämnden  X    

Stadsmiljö- och tekniska nämnden X  

Byggnads- och tillståndsnämnden  X    

Förskolenämnden   X 

Äldrenämnden X  

Övriga      

Privatperson   X    

 
 
Synpunkter  
1. Länsstyrelsen  
Sammanfattande bedömning 
För att undvika senare överprövning bedömer Länsstyrelsen med hänsyn till 
prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att kommunen 
behöver komplettera planförslaget genom att klarlägga att den förändrade 
markanvändningen är lämplig för människors hälsa och säkerhet, särskilt med 
hänsyn till att barnen kommer vistas på platsen.  
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Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL. Synpunkterna nedan syftar till 
att ge kommunen underlag, råd och synpunkter inför nästa skede i planprocessen. 
Kommunen får på så sätt möjlighet att förtydliga och/eller komplettera 
planförslaget, så att ett statligt ingripande kan undvikas.  
 
Hälsa risk och säkerhet 
Vid Planläggning enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor och erosion.(2 kap 5 1 pkt 1 
PBL). 
 
Förorenad mark  
Markanvändningen påverkar vilka krav som ställs på skydd av markmiljön. 
Naturvårdsverket (rapport 5675, 2009) har tagit fram två generella riktvärden för två 
olika typer av markanvändning, känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM). Markanvändningen på platsen är idag kontor och 
industriverksamhet vilket motsvarar (MKM). Vid en förändrad markanvändning till 
förskola och vårdboende ökar kraven på marken till KM. Länsstyrelsen ställer sig 
positiv till att planförslaget inbegriper saneringsåtgärder för marken till 
rekommenderade nivåer i enligt med KM. 
 
I Länsstyrelsens databas över potentiella förorenade områden finns ett objekt med 
primärbransch ”Tungmetallgjuteri” samt sekundärbransch ”Sågverk utan 
doppning/impregnering och ”Verkstadsindustri – med halogenerade 
lösningsmedel” på fastigheten Päronet 2. Norr om det planlagda området vid 
Försvarsmaktens tidigare områden har även höga halter av halogenerade 
lösningsmedel (bl.a trikloretylen) påträffats i grundvattnen. Egenskaperna hos 
trikloretylen medför att ämnet sprids via grundvatten, som gas och i sprickor. Gasen 
kan bildas i anslutning till källområdet eller från förorenat grundvatten. Exponering 
kan därför ske via förorenat grundvatten eller via gaser som tränger in i byggnader 
långt ifrån källområdet och påverkar inomhusluften. 
 
Barn kan vara extra känsliga för påverkan av kemikalier eftersom deras kroppar inte 
är färdigutveckladfe. Dessutom innebär barns särskilda beteende att de riskerar att 
utsättas för mer kemikalier än vuxna. Med detta i åtanke anser Länsstyrelsen att 
kommunen bör undersöka eventuell förekomst av halogenerade lösningsmedel för 
att markens lämplighet ska kunna säkerställas för sitt ändamål. Utredningar och 
åtgärder ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.  
 
Buller och lukt 
Planområdet ligger i anslutning till industriverksamhet i form av verkstadsindustri 
och lackeringsföretag. Vård och förskola är störningskänsliga verksamheter varför 
det är viktigt att tänka på var dessa placeras för att minska riskerna så mycket som 
möjligt. Barn i förskoleålder är exempelvis som mest känsliga för luftföroreningar 
likväl som för at de är ofta ute under dagtid då verksamhet pågår i industriområdet 
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och störs mer av verksamheten. Externt industribuller såväl som luftföroreningar är 
därför viktigt att utreda. 
 
Kommunen skriver i planbeskrivningen att en kompletterande bullerutredning ska 
utföras för att utreda behovet av eventuellt bullerskydd. Enligt Länsstyrelsen bör 
kommunen till nästa planskede utreda såväl industribuller som lukt från 
lackeringsverksamheten med hänsyn till att barn kommer att vistas på platsen för att 
säkerställa att markanvändningen i form av förskola och vård är lämplig. 
 
Rådgivande synpunkter enligt 2 kap. PBL 
 
Bevarandevärda träd 
I planbeskrivningen redogör kommunen för att det finns ett antal bevarandevärda 
ekar inom planområdet. Det framgår emellertid inte närmare av planförslaget hur 
kommunen avser hanteras dessa bevarandevärda större ekar. Om kommunen tänker 
sig att bevara dessa bör en reglering i form av t.ex. lovplikt för fällning övervägas att 
tillföras på plankartan. 
 
Begräsning för industrin  
Länsstyrelsen vill upplysa om att det enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan framgår att lagstödet för planbestämmelser bör 
redovisas i anslutning till planbestämmelserna. Kommunen bör beakta detta och 
tillföra lagstödet i anslutning till planbestämmelserna på plankartan.  
 
Formalia 
Länsstyrelsen vill upplysa om att det enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan framgår att lagstödet för planbestämmelser bör 
redovisas i anslutning till planbestämmelserna. Kommunen bör beakta detta och 
tillföra lagstödet i anslutning till planbestämmelserna på plankartan.  
 
Stadsledningskontorets svar 
Efter samrådet har kompletterande utredningar tagits fram i samråd med kommunens 
tillsynsmyndighet. Provtagning av porluft och inomhusluft inom planområdet har utretts för att 
utesluta förekomsten av halogenerade lösningsmedel. Resultatet från laboratorieanalyser visar på 
värden som understiger tillämpande jämförelsevärden.  
  
För att dämpa störningar från intilliggande industriverksamhet föreslås att ett 2,0 meter högt 
bullerplank uppförs i anslutning till industriområdet i väster. Med denna åtgärd kommer den 
ekvivalenta ljudnivån klara aktuella riktvärden för trafik- och industribuller för boende med 
anknytning till vård, förskola och tillhörande uteytor. Bullerplankets höjd och placering regleras i 
plankartan.  
  
Ett tillkommande bullerplank skapar även en avgränsning/begränsning mellan planområdet och 
pågående industriområde.   
  
Träd inom planområdet ska bevaras i den mån det är möjligt. Planbestämmelse om marklov för 
trädfällning bedöms i det här fallet inte vara nödvändig på grund av planens behov av markingrepp 
för sanering samt för att möjliggöra en tillgänglig gårdsyta.   
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2. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Grundkarta 
Linjemanér avseende gräns för kvarter, fastighet, servitut och nyttjanderätt är 
samma. Därutöver ser angivet linjemanér inte ut att följas, utan fastighetsgränser 
med mera verkar vara utritade i grundkartan med annat och olika linjemanér. I 
legenden angivet manér/ beteckningar avseende servitut, ledningsrätt och 
gemensamhetsanläggning används inte i grundkartan. Fastigheter angränsande till 
planområdet, bland annat Sundbyberg 2:40 och 2:95, är inte tydligt angivna samt att 
befintliga rättigheter saknas.  
Ovanstående gör grundkartan otydlig och måste förbättras. 
 
Grundkartan måste kompletteras med fler koordinatangivelser samt att 
fastighetsredovisningen måste uppdateras. 
 
Planbeskrivning 
Det finns oklarheter kring hur kommande fastighetsbildning, bildande av 
ledningsrätt eller andra rättigheter ska ske. Utförlig redovisning av 
plangenomförandet, med berörda fastigheter, kostnader och ersättningsfrågor samt 
konsekvenserna för fastighetsägare och andra berörda, enligt PBL 4:33 saknas. 
Planförslaget måste kompletteras med detta. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
Planbeskrivning 
Angiven gällande detaljplan C89 är avregistrerad enligt fastighetsregistret. 
Detaljplanen C90 berörs men är inte angiven i planbeskrivningen. Att det till 
planhandlingarna finns en upprättad fastighetsförteckning framgår inte. 
 
Övrigt 
Lantmäteriet har inte tagit ställning till fastighetsförteckningen i detalj men noterar 
att officialservitutet A-01-SUS-119.1 verkar vara beläget utom planområdet samt att 
angiven fastighet utom planområdet, Sundbyberg 2:90, inte är belägen i närheten av 
planområdet eller medtaget område i plankartan. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Sedan samråd har frågan kring gällande detaljplan utretts i samråd med Lantmäteriet. Övriga 
synpunkter noteras och har justerats inför granskning.   
 
3. Trafikförvaltningen  
Trafikförvaltningen har följande övergripande synpunkter på förslaget gällande 
försutsättningar för befintlig och planerad kollektivtrafik:   
 
I närheten av planområdet, på Ursviksvägen, trafikerar buss 504 (Rissne -
Sundbybergs station). Närmaste busshållplats är Grahamsvägen. Det är viktigt 
att hänsyn tas till trafikförvaltningens riktlinjer i Ri-Buss vad det gäller bland annat 
gatubredder och hastighetsdämpande åtgärder.  
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I övrigt har trafikförvaltningen inga synpunkter på planen. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Synpunkterna noteras. Planen har utformats med beaktande av gatubredder och 
hastighetsdämpande åtgärder enligt SL:s Riktlinjer (Ri-buss). Dessa åtgärder berör till större del 
angränsande gatumark utanför planområdet men ska säkerställas genom avtal och bekostas av 
exploatören. Området planeras utifrån förutsättningen att gång- och cykelvägarna ska utformas 
som trygga, handikappanpassade och så gena som möjligt.  
 
4. Trafikverket 
Trafikverket har inga synpunkter. 
 
5. Luftfartsverket 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och radar 
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk 
Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot 
aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 
Standardiseringskommissionen i Sverige samt på ICAO DOC 015. 
 
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till 
och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 
Altitude”. 
 
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, 
luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 
www.lfv.se/flyghinderanalys. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Synpunkterna noteras. 
 
6. Storstockholms brandförsvar 
Hantering av olycksrisker 
När ett planärende inkommer som remiss för första gången till SSBF utförs en 
övergripande riskidentifiering avseende olycksrisker inom planområdet och i dess 
närhet. Denna riskidentifiering utgår ifrån de databaser SSBF har till förfogande 
samt den lokalkännedom SSBF har kring området. Följande typer av olycksrisker 
har SSBF beaktat vid denna riskidentifiering: 

- Transport av farligt gods (väg/järnväg) 
- Riskfylld verksamhet 
- Spårbunden trafik 
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- Översvämning 
- Suicidrisk 

 
Utifrån riskidentifieringen har SSBG inte hittat några riskkällor i närheten till 
aktuellt planområde som bedöms kunna medföra förhöjda risknivåer. 
 
Möjlighet till räddningsinsatser 
Utifrån tillgängligt underlag har SSBF i detta skede inga anmärkningar på planerad 
bebyggelse ur ett räddningsperspektiv. Framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till 
brandvatten vid händelse av en räddningsinsats måste beaktas i det fortsatta 
planarbetet och i projekteringen. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Synpunkterna noteras. 
 
7. Skanova 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat 
planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag. 
 
8. Svenska kraftnät 
Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar 
i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska 
kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförförandet för 
aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni 
välkomna att höra av er till oss. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Synpunkterna noteras. 
 
9. Vattenfall 
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av 
bifogad karta, turkos linje = 20 kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 kV 
lågspänningsledning, lila linje = 0,1 kV signalkabel. Heldragna linjer är luftledningar 
och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är 
ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. 
 
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men 
bekostas av exploatören. 
 
Vattenfall har ej något ytterligare att erinra mot rubricerat ärende. Vattenfall 
informerar därför endast om följande krav, se övrigt.  
 
Övrigt 
Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via 
www.vattenfall.se/sv/anslutning-till-elnatet.htm eller på telefon: 020–82 10 00. 
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via 
Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta 
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Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 10 00, kostnaden för utryckningen 
debiteras då beställaren. 
 
Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet. 
 
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar 
måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Synpunkterna noteras. 
 
10. Polisen 
Polismyndigheten i Stockholms län vill peka på vikten av att den 
brottsförebyggande och trygghetshöjande aspekten genomsyrar planeringen i så stor 
utsträckning som möjligt. Detta uppnås genom att råden och anvisningarna i Bo 
Tryggt 05 uppmärksammas i ett tidigt skede och sedan följer med under hela 
processen i alla beslut. Här finns en teoretisk och praktisk kunskap om hur bostäder 
och kommersiella fastigheter kan uppföras med en hög grad av trygghet och 
säkerhet. I Bo Tryggt 05 finns också checklistor till stöd för kommunen och 
byggherren. 
 
Bo Tryggt 05 bör vara basen vid planering, projektering och byggande med 
avseende på trygghetsfrågor. 
Ett komplement till ordinarie remiss- och samrådsförfarande är att göra reella och 
virtuella trygghetsvandringar. Dessa kan ge en känsla av den upplevda tryggheten i 
det nya området. Med denna metod kan otrygga platser eller situationer upptäckas.  
 
Stadsledningskontorets svar 
En upprustning av området och en flexibel användning leder till att fler människor vistas inom 
planområdet, vilket i sin tur kan leda till en ökad känsla av trygghet. Övriga synpunkter noteras. 
 
11. Norrvatten 
Norrvatten har inga huvudvattenledningar eller anläggningar inom det aktuella 
planområdet och har därför inga synpunkter att framföra angående detta 
planförslag. Om ingen ändring görs i detaljplanen som påverkar Norrvatten skickas 
inga ytterligare svar på föreslagen plan.  
 
 Stadsledningskontorets svar 
Synpunkten noteras.  
 
12. Ellevio AB 
Ellevio AB har ingen erinran vad gäller distributionsanläggningar för el. 
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13. DHR Sundbybergsavdelningen  
Dhr Sundbybergsavdelningen har fått möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan 
för del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen, Lilla Ursvik Sundbybergs stad.   
  
Dhr Sundbyberg hänvisar till skrivelsen i planbeskrivningen att trädgården bör 
bevaras och att de olika marknivåerna ska finnas kvar. Dhr vill påpeka att det är 
viktigt att tänka att alla kan utnyttja trädgården, att den är tillgänglig så att barn och 
vuxna med rörelsenedsättning kan vistas i trädgården, likaså personal. Om 
byggnaden ska användas för förskola och bostad med särskilt stöd, så måste också 
områden runt om vara fysiskt tillgängliga.   
  
Dhr förutsätter att byggnaden kommer ha hiss och att det finns handikapptoaletter.   
  
För de personer som kommer att bo i en bostad med särskilt stöd i byggnaden så är 
det viktigt att tänka på att de inte blir störda av buller. För vissa 
funktionsnedsättningar är det extra viktigt att tänka på det och att en ordentlig 
bullerutredning tas fram som visar att huset är lämpligt.   
  
Stadsledningskontorets svar  
Gestaltning och utformning av föreslagen trädgård har studerats ingående inför upprättande av 
granskningshandlingar och finns närmare redovisade i illustrationer och perspektiv i 
planbeskrivningen. Centralt i området har en gångväg studerats som ska uppfylla kraven på 
tillgänglighet.   
  
Grundkravet för hiss eller annan lyftanordning är att byggnader som har fler än en våning ska ha 
hiss eller någon annan lyftanordning och det behövs för att uppfylla kravet på tillgänglighet. 
Bostäder i byggnader med färre än tre våningar behöver dock inte ha hiss eller annan 
lyftanordning.  
 
Den föreslagna ombyggnationen av befintlig byggnad kommer att uppfylla rådande 
tillgänglighetskrav. Handikapptoalett ska finnas i byggnaden. Stadsledningskontoret anser att 
acceptabel tillgänglighet kan uppnås både inom- och utomhus. Handikapparkering kommer att 
anordnas i anslutning till den nya entrén. Tillgänglighetsanspassning i huset och av utemiljön 
kommer att säkerställas i samband med en projektering av området och regleras inte inom ramen 
för detaljplanen.  
  
Buller – se vidare yttrande nr 1.   
  

14. Kultur- och fritidsnämnden   
Nämnden anser att fastighetens läge och byggnad lämpar sig väl för kultur- och 
fritidsverksamhet och är intresserad av att föra en dialog med fastighetsägaren om 
möjlig verksamhet. Det är glädjande att varsamhetsbestämmelser anges på 
plankartan så att de kulturhistoriska värdena på byggnaden säkras.   
  
Stadsledningskontorets svar 
Ändamålet kultur- och fritid utgår, men kan rymmas inom centrumändamål. 
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15. Stadsmiljö- och tekniska nämnden 
Nämnden anser att parkeringsfrågan skall lösas för att tillgodose den norm som 
anges i stadens trafikplan. Om exploatören i bygglovskedet önskar frångå stadens 
parkeringsnorm, behöver åtgärder som minskar efterfrågan på bil redovisas. 
Exempel på sådant är etablerandet av en bilpool för fastigheten. 
 
Nämnden anser att i utformningen av allmänplatser så långt som möjligt ska följa 
den tekniska handboken. Förvaltningens tjänstemän önskar fortsatt dialog i frågan 
om utformning av allmänna platser i anslutning till planområdet. Enligt teknisk 
handbok ska angöring lösas på egen fastighet. 
 
Kostnad för drift och anläggande av nya allmänna ytor bör belysas i planarbetet. 
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har inga medel för iordningställande av 
Grahamsvägen eller Ursviksvägen. 
 
Nämnden anser att gatuutformning för angöring för eventuell föreslagen förskola 
behöver studeras närmare. Samtidigt behöver en plan upprättas för hur 
förskoleeleverna och föräldrarna ska förmås resa till skolan med annat sätt än bil. 
Trafikutredningen som tillhör planen behandlar inte detta. Stadsmiljö- och 
servicenämnden anser att det finns stor sannolikhet att många barn skjutsas med bil 
till skolan. 
 
En genomgående gångbana föreslås över infarten till industriområdet. För gående 
till planområdet från busshållplatsen på norra sidan om Ursviksvägen saknas dock 
en säker väg till planområdet. Nämnden anser att en sådan måste skapas inom 
ramen för projektet om användning som förskola föreslås. Säkra gångvägar är en 
förutsättning för att elever ska kunna ta sig till förskolan utan bil. 
 
Nämnden vill upplysa att det i planen angivna avståndet, 10 m, till miljörum, 
också gäller för slangdragning mellan slamsugbil och dockningspunkt, vid tömning 
av fettavskiljare eller matavfallstank.  
 
Nämnden anser att bredden för lastplats ska vara minst 3 meter för att medge att 
personal kan nå manövreringsreglage på bilens sida utan att stå i körbana och 
riskera påkörning av nära passerande bilar. 
 
Nämnden vill att Sundbybergs stads riktlinjer för avfallshantering ska följas. Det 
innebär att man lägger stor fokus på möjligheten för verksamhetsutövare att göra 
rätt och att avfallshämtaren ska ha en god arbetsmiljö. 
 
Planen anger vart närmaste återvinningscentral finns. Nämnden vill poängtera att 
det enbart är privatpersoner som har rätt att nyttja denna. 
 
Nämnden anser att dagvatten från planområdets kvartersmark inte ska belasta 
kommunens gatufastighet. Dagvattenhantering för fastigheten ska följa Sundbyberg 
stadens ”Riktlinjen för hantering av dagvatten” som har antagits i juni 2005. 
Åtgärder som krävs för att inte öka förorening och mängden av dagvattenutsläppet 
från fastigheten till kommunala dagvattenledningsnätet ska vidtas vid ombyggnation 
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av fastigheten på Päronet 2. 
 
Vid ombyggnad av fastigheten till förskolan ska fettavskiljare installeras i 
spillvattenledningssystemet som leder vatten från köket till kommunala 
huvudledningen i gatan. 
 
Fastigheten Päron 2 är redan inkopplad till befintliga kommunala vatten- och 
spillvattenledningar i området. Ledningar bedöms att ha tillräcklig kapacitet. 
 
Dagvattenhantering för fastigheten ska följa Sundbyberg stads ”Riktlinjen för 
hantering av dagvatten” som har antagits i juni 2005. 
 
Åtgärder som krävs för att inte öka förorening och mängden av dagvattenutsläpp 
från fastigheten till kommunala dagvattenledningsnätet ska vidtas vid ombyggnation 
av fastigheten Päron 2. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Sedan granskning har en kompletterande trafikutredning för planförslaget utförts (Civit, 2016-
01-13). Utredningen illustrerar ett flertal planerade åtgärder inom och utom planområdet, 
däribland en genomgående gångbana, skyltning och hastighetsänkande åtgärder. Innan 
planförslaget går upp för antagande ska dessa åtgärder ha säkerställts i avtal mellan staden och 
exploatören. 
 
Övriga synpunkter noteras och justeras i planhandlingarna. 
 
16. Byggnads- och tillståndsnämnden 
Föreslagen detaljplan för Päronet 2 anger ett flertal användningsområden för 
fastigheten. Bygglov och miljöenheten betonar att om det är aktuellt med en 
förskola, skola eller vårdboende så ställs det mer påtagliga krav på att beakta olika 
miljö- och hälsoskyddsaspekter än vid fortsatt användning som kontor. Dessa 
aspekter handlar främst om saneringen av förorenad mark, buller, radon samt 
förekomst av lukt och eventuella utsläpp till luft från närliggande industrier. Planen 
anger även kultur – och fritid som möjlig användning av fastigheten, dock utan en 
närmare beskrivning. Om det handlar om att barn och unga ska vistas i lokalerna 
och i utemiljön så är ett flertal miljö- och hälsoaspekter av vikt även vid sådan 
användning. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Planhandlingarna har kompletterats i flera avseenden beträffande hur föreslaget planförslag ska 
kunna bedrivas utan oacceptabla störningar och trafik för pågående industriverksamhet.   
  
För att uppnå aktuella bullervärden, se vidare yttrande nr 1.  En kontrollmätning av gatans 
lutning är att den uppfyller standard enligt Trafikverkets riktlinjer för gators utformning (VGU) 
och risken bedöms därför inte vara stor.   
  
Efter kompletterande inventering av trafik till och från området är antalet trafikrörelser 
fortfarande lågt och bedöms därför inte påverka planområdet genom störning.   
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För att förbättra trafikläget vid infarten till Päronet 2 föreslås ett flertal åtgärder. Genom att 
strukturera upp ytorna inom området med målning, skyltning samt hastighetsdämpande åtgärder 
bedöms felparkerade bilar att minska och att hastigheterna sänkas. Regelefterlydnaden förväntas 
även öka genom införande av ny trafikpolicy. Med en smalare infart och ny mer strukturerad 
gestaltning kommer upplevelsen av området att ändras.   
 
17.  Förskolenämnden 
Förskolenämnden ställer sig positiva till en förskola i området. 
 
18. Äldrenämnden 
Byggnaden lämpar sig inte som särskilt boende för äldre eftersom den är så liten. 
Enligt äldrenämndens generella lokalprogram så krävs en lokalyta per boende på ca 
75 kvadratmeter. Den befintliga byggnaden ser ut att vara ca endast 600 
kvadratmeter och lämpar sig därför inte som särskilt boende för äldre. 
 
Stadsledningskontorets svar 
Stadsledningskontoret bedömer att planförslaget kan utgöra en del i att utvecklingen av olika 
boendeformer för äldre, vilket är en viktig faktor för att klara framtida äldreomsorg. 
 
19.  Yttrande från privatperson (Vretmaskin El och Mekanik AB)   
Vretmaskin El och Mekanik AB har sedan över 30 år tillbaka varit del av området 
kring Ursvik och arbetar inom fältet miljöteknik för avlopp och vatten.  
  
Buller  
Verksamheten genererar dagligen en hel del buller i arbetet med att serva 
kundmaskiner inom horisontalborrning, rörspräckning, högtryck och 
avloppsrensning. Många av dessa maskiner är enligt EU-norm märkta med 103 
dBA eller mer gällande bullret de genererar. Även om bullret är kortvarigt medan 
maskinerna används/testas så är ljud på denna nivå direkt skadlig för hörseln.  
  
Vretmaskin önskar framföra barnperspektivet och uppskattar att en separat 
bullerutredning (PM01) har genomförts av akustikkonsulter i anslutning till 
planområdet för att se till att barnen inte utsätts för fara. Vretmaskin anser att 
utredningen är felaktig då den baseras på insamlad data inmätt under en dag, den 28 
april 2015. Att det just denna dag inte bullrade gör att akustikkonsulten drar 
slutsatsen att det aldrig bullrar. Således saknas helt bullreducerande åtgärder mot 
förskolan inritade i plankartan. Detta är en stor fara för barnens säkerhet.   
  
Barnens gångväg till lekplatsen är 1-2 meter från den specifika platsen där 
Vretmaskin utför bullerskapande tester. Bullret om ca 103 dBA på 1 meters avstånd 
kommer vara direkt skadligt för små barns hörsel.  
  
Vretmaskin kräver att ett bullerplank ritas in i planen så att vi kan säkerställa 
säkerheten för barnen. Vi är beredda att samarbeta med akustikkonsult och alla 
berörda parter för att få ett så bra resultat som möjligt för alla.   
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Trafiksituation   
Gällande trafiksituationen har även exploatören gjort en oberoende utredning. 
Denna utredning framstår om genomarbetat gällande all extern trafik och situation i 
området utanför Päronet 2 – men man verkar val att ignorera den tunga trafik som 
angör området löpande för att serva dessa industrier.  
  
Hela området Päronet 2 är konstruerat som en stor enkelriktad trafikplats där tung 
trafik måste runda området Ursviksvägen 129 och 127 samt 136 m.fl. All 
ankommande trafik till Norpe, Senab, Relita, Vretmaskin, Isakssons måste 
ovillkorligen passera förbi den smala passagen mellan den tänkta förskolan och 
Vretmaskins lastkaj. Mellan fasaderna är det som mest 9 meters brett. Detta innebär 
att ca 15 långtradare som vägar ca 60 ton och är 25 meter långa passerar ca 2 meter 
från planområdets närmaste fasad i en brant backe med 10 procents lutning varje 
dag.  Om dessutom en lastbil står och lastar på Vretmaskins lastkaj så krymper 
avståndet ytterligare där fordon ofta tvingas fälla in backspeglarna för att undvika 
att slå i byggnadens fasad. Trafiken till och från området är ofta lastad med farligt 
gods till lackeringsverkstäderna, Relita industri och Skadeservice. Relita har tillstånd 
av länsstyrelsen att transportera farligt gods. Denna risk har helt bortsetts ifrån och 
måste enligt Vretmaskin tas med i planen för att säkerställa att rätt skyddsåtgärder 
vidtas.   
  
Om en 60 ton långtradare kommer på glid under vintern (snöröjning inom området 
är inte kommunens ansvar) finns det i dagsläget ingenting som hindrar en katastrof 
där lastbilen demolerar byggnaden eller far rakt ner i slänten med en total katastrof 
som följd. Hur man totalt kunna missa denna enorma risk i utredningen gör att vi 
starkt ifrågasätter trafikutredningen och hur de analyserat riskerna.  
  
I utredningen talar man om risken för fordon från verksamhetsområdet ute på 
Grahamsvägen – men det är ju inte där faran finns. Faran finns runt hörnet på 
andra sidan.  
  
Sammantaget gör detta att vi anser att den genomförda trafikutredningen vilar på 
en felaktig grund då man talar om skåpbilar och mindre fordon och helt ignorerat 
den tunga trafik som sker till och från närområdet. Vi kräver därför att 
trafikutredningen görs om och tar hänsyn till den tunga trafik och dess risker.   
  
Stadsledningskontorets svar  
Planhandlingarna har kompletterats i flera avseenden beträffande hur föreslaget planförslag ska 
kunna bedrivas utan oacceptabla störningar och trafik för pågående industriverksamhet.   
  
För att uppnå aktuella bullervärden, se vidare yttrande nr 1.   
En kontrollmätning av gatans lutning är att den uppfyller standard enligt Trafikverkets riktlinjer 
för gators utformning (VGU) och risken bedöms därför inte vara stor.   
  
Efter kompletterande inventering av trafik till och från området är antalet trafikrörelser 
fortfarande lågt och bedöms därför inte påverka planområdet genom störning.   
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För att förbättra trafikläget vid infarten till Päronet 2 föreslås ett flertal åtgärder. Genom att 
strukturera upp ytorna inom området med målning, skyltning samt hastighetsdämpande åtgärder 
bedöms felparkerade bilar att minska och att hastigheterna sänkas. Regelefterlydnaden förväntas 
även öka genom införande av ny trafikpolicy. Med en smalare infart och ny mer strukturerad 
gestaltning kommer upplevelsen av området att ändras.   
 
Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen är upprättad av stadsledningskontoret.  
 
 
 
Eva Kåverud         Erika Fagerberg 
planeringschef    planarkitekt 
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