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PLANBESKRIVNING
SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för påbyggnad av bostäder inom fastigheten Kompassen
1, Kompassen 2 samt del av Sundbyberg 2:30, Hallonbergen

Planområdet har markerats med r öd linje.
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Planprocessen
Detaljplanen upprättas med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen
(2010:900). Under planprocessen har myndigheter, sakägare och andra som är berörda
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Så här långt har vi kommit i planprocessen

Handlingar
Detaljplanen består av planbeskrivning och plankarta med bestämmelser. Till underlag
finns:

Brand och utrymning, (PE Teknik & Arkitektur 2020-09-25)

Riskbedömning, (Brandskyddslaget 2020-09-28)

Bullerutredning, (Magenta akustik 2020-09-29)

Mobilitetsutredning, (arkitektur + development 2020-10-02)

Beräkning av grönytefaktor, (arkitektur + development 2020-10-02)

Skuggstudie, (arkitektur + development 2020-10-02)

Komplettering av skuggstudie, (arkitektur + development 2021-03-12)

Soputredning, (arkitektur + development 2020-12-05)

Undersökning om betydande miljöpåverkan 11 januari 2021

Dagvattenutredning, (Tyréns 2021-01-12)

Ritningsbilaga, (arkitektur + development 2021-02-09)

I llustrationsbilaga, (arkitektur + development 2021-02-09)

Bakgrund och syfte
Kommunstyrelsen beslutade 7 juni 2016 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att
påbörja planarbete för ny detaljplan för fastigheten Kompassen 1 i stadsdelen
Hallonbergen. Beslutet grundar sig i en ansökan från bostadsrättsföreningen
Kompassens 1 om ändring av gällande detaljplan C266 för Hallonbergen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av befintliga bostadshus med
ytterligare två våningar. Därtill är syftet att ge husen en mer helhetsmässig gestaltning.
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Miljöpåverkan

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

Undersökning
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enl igt PBL 5:18 och MKB-
förordningen bilaga 2 och 4. En strategisk miljöbedömning behöver därför inte utföras
med upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kap 11–12 §.

Planområdet

Läge och areal
Planområdet är beläget i stadsdelen Hallonbergen i korsningen av Rissneleden och
Örsvängen, norr om Hallonbergen centrum. Planområdet är cirka 7 400 kvadratmeter
stort.

Markägoförhållanden
Inom planområdet l igger fastigheten Kompassen 1 som ägs av bostadsrättsföreningen
Kompassen 1, fastigheten Kompassen 2 för vilken S:t Petrus Ortodoxa Kyrka i
Stockholm innehar tomträtt samt del av fastigheten Sundbyberg 2:30 som ägs av
Sundbybergs stad.

Tidigare ställningstaganden

Planuppdrag
Kommunstyrelsen beslutade 7 juni 2016 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att
påbörja planarbete för ny detaljplan för fastigheten Kompassen 1 i stadsdelen
Hallonbergen. Beslutet grundar sig i en ansökan från bostadsrättsföreningen
Kompassens 1 om ändring av gällande detaljplan C266 för Hallonbergen.
I det aktuella förslaget till ny detaljplan omfattas även fastigheten Kompassen 2, samt
del av fastigheten Sundbyberg 2:30.

Översiktsplan
Sundbybergs stads översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2018, anger stadens
långsiktiga r iktlinjer för mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen pekar ut
stadsdelarna Hallonbergen - Ör som ett av stadens fem utvecklingsområden. Avsikten är
att länka samman området med angränsande stadsdelar samt förnya stadsdelarna med
bostadsbebyggelse och ett ökat serviceutbud. Hallonbergens centrums funktion som
mötesplats och knutpunkt för kollektivtrafik med tillgång till service ska stärkas.
Översiktsplanen poängterar att staden ska bidra till regionens tillväxt genom ett fortsatt
t illskott på bostäder. Detta bostadsutbud ska innehålla en var iation som möter alla
målgrupper. Blandade upplåtelseformer, bostadsstorlekar och bostadstyper ska
eftersträvas i såväl befintliga områden som i samband med nybyggnation. För att ta
tillvara grönområden ska tillkommande bebyggelse i huvudsak uppföras på redan
hårdgjord mark.

Riksintresse
Planområdet ligger inom influensområde för Bromma flygplats, vilket är ett riksintresse
för kommunikationsanläggningar. För att flygtrafiken inte ska störas får permanenta
föremål inte uppföras ovanför en högsta totalhöjd om 59,56 meter över stadens nol lplan.
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Gällande detaljplaner

Ovan: Del av detaljplan C266, planområdet markerat i rött.

Detaljplan C266
Planområdet omfattas av detaljplan C266. Detaljplan C266 antogs av
kommunfullmäktige den 22 februari 1993. Detaljplanen anger bestämmelserna (H)
handel, (K) kontor och (U) lager för hela fastigheten Kompassen 1 samt en ytterligare
bestämmelse (B) bostadsändamål för tre de tre skivhusen, vars högsta tillåtna
byggnadshöjd är +40,5 meter ovan nollplanet. En mindre byggrätt närmast Rissneleden,
mellan fastighetens två västra byggnadskroppar, har en högsta tillåten bygghöjd på +31
meter ovan nollplanet. Ringprickning anger mark som får byggas under med en högsta
tillåten höjd på +24,2 meter ovanför nollplanet. Pr ickmark anger mark som ej får
bebyggas längst Lötsjövägen, Rissneleden och Örsvängen. På fastighetens norra och
östra sida har denna prickmark bestämts som allmän plats, vars utformning bestämts
utgöras av plantering. Längs Rissneleden belastas Kompassen 1 av ett u-område, där
mark ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.

Inom fastigheten Kompassen 2 anges (C1) för kyrkoändamål med högsta tillåtna
totalhöjd +28,5 meter ovanför nollplanet. Även inom fastigheten Kompassen 2 anger
detaljplanen (H) handel, (K) kontor och (U) lager. Ringprickning anger mark som får
byggas under med en högsta tillåten höjd på +24,2 meter ovanför nollplanet. Norr om
fastigheten Kompassen 2 belastas planområdet av ett u-område som löper längs
Rissneleden.

Rättigheter inom planområdet
Kompassen 1 belastas av ett servitut som ger Kompassen 2 rätt att använda delar av det
östra skivhuset (mot Örsvängen) som kyrkolokal. Kompassen 2 belastas i sin tur av ett
servitut som ger Kompassen 1 rätt att använda del av den upphöjda gård (+23,8) som
utgör tak för kyrkan, för uteplatser åt boende inom bostadsrättsföreningen. Kompassen
2 har därtill rätt ighet genom servitut att använda gatan/ körbanan på den norra delen av
Hallonbergsplan, söder om fastigheterna för t illfart.
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Mellan parterna Kompassen 1 och Kompassen 2 finns ett avtal som ger
bostadsrättsföreningen nyttjanderätt för den del av Kompassen 2 som vetter ut mot
Rissneleden, våning 1.

Gemensamhetsanläggning Kompassen ga:1 avseende värmecentral och fläktrum med
tillhörande ledningar har inrättats för Kompassen 1 och 2. Fastigheterna Kompassen 1 är
delägare i bland annat gemensamhetsanläggningarna Orienteraren ga:2 (vatten- och
avloppsledningar) och Orienteraren ga:4 (allmänna friytor för lek och rekreation).

Planering i närområdet
I direkt anslutning till planområdet, söderut, pågår ett detaljplanearbete i syfte att
möjliggöra för utveckling av Hallonbergen centrum. Projektet omfattar förutom en
omfattande omdaning av centrumbyggnaden även förtätning med flerbostadshus inom
fastigheterna Bollspelaren och Kartan samt ny utformning av den nuvarande
bussterminalen på Hallonbergsplan. Det detaljplanearbetet är i ett tidigt skede, före
samråd.

Byggnation i närområdet
Norr om planområdet pågår genomförandet av detaljplan C419, Hallonbergen –
bostäder, förskola och centrumfunktioner i kvarteret Freden Större som vann laga kraft
14 jul i 2015. I direkt anslutning till Rissneleden, mitt emot Kompassens norra fasad
kommer nya flerbostadshus med verksamheter i bottenvåningarna att byggas i närtid.

Det pågår även en ombyggnation av Rissneleden som löper parallell t med planområdets
norra gräns. Projektet omfattar viss flytt och nedläggning av nya ledningar samt viss
omdaning av gatans utformning med breddning av gång- och cykelbana samt nya
infarter till tillkommande bebyggelse på den norra sidan inom fastigheten Freden större.

Förutsättningar

Markförhållanden
Geotekniska förhållanden
Enligt Sundbybergs stads kartläggning ligger planområdet på kohesionsjord,
huvudsakl igen av torrskorpekaraktär. De geotekniska förhållandena bedöms vara
stabila.

Växtlighet och topografi
Fastigheterna Kompassen 1 och 2 präglas av hårdgjorda ytor och ianspråktagen mark.
De ytor av fastigheten som inte är bebyggda är dels en cirka 7 - 9 meter smal remsa som
löper parallellt med Rissneleden norr om kvarteret, dels en triangulär yta belägen utmed
Örsvängen. Båda dessa ytor har inslag av naturlig topografi samt gräs, buskar och
enstaka träd.

L ek och r ek r eat i on
Kvarteret Kompassen har två gårdsrum som är avsedda för lek och rekreation för de
boende i flerbostadshusen. Ytorna utgörs av två upphöjda bostadsgårdar som är belägna
i mellanrummen mellan de tre skivhusen. Ytorna är cirka 1 500 kvadratmeter respektive
750 kvadratmeter. Viss del av gårdsytan på den större gården (västerut) är
ianspråktagen av ett gårdshus som hyser tvättstuga och andra allmänna funktioner. Den
mindre gården (österut, ovanpå kyrkans lokaler) är delvis ianspråktagen med uteplatser
för de boende på det våningsplan som vetter direkt mot gården. Gårdarna är möblerade
med lekutrustning, bänkar och viss växtlighet i anlagda planteringar. På gårdarna finns
även taklanterniner som ger dagsljus t ill verksamhetslokalerna i våningen under.
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Landskapsbild och parker
Vid anläggandet av stadsdelen Hallonbergen så plansprängdes stora delar av marken
inom området t ill förmån för ett industriellt och effektivt byggande. Viss naturmark
inom delar av det stråk som löper längs med det t idigare kraftledningsstråket bevarades
dock tillsammans med Toppstugeparken som är Sundbybergs högsta punkt. Även berg i
dagen mellan kvarteren har i viss mån bevarats samt naturmarken som löper som ett
band och avgränsar stadsdelen söder mot resten av Sundbyberg, något som också
förstärker bilden av Hallonbergen som en bebyggelse-ö på grund av naturmarkens
barriäreffekt. De ursprungliga nivåskillnaderna och topografin går också att utläsa
genom att de flesta kvarter är belägna i souterräng och därmed i viss mån följer den
naturliga terrängen. Bostadsbebyggelsen som utgörs av fristående skivhus skapar öppna
kvarter med gårdsrum som i de allra flesta fall är utformade så att de utgör vistelseytor
ovanpå parkeringsgaragen.

Bebyggelse
Stadsdelen Hallonbergen uppfördes under per ioden 1968 – 74 och är Sundbyberg stads
enda miljonprogramsområde. Stadsdelen präglas av miljonprogrammets karaktäristiska
drag som kännetecknas av bland annat trafik- och funktionsseparer ing och ett

storskaligt industriellt och repetit ivt
byggande. Den ursprungliga
stadsplanen ritades av Åke Östin och
dess huvudstruktur består av sju
regelbundna kvarter som utgörs av
friliggande skivhus i fyra til l nio
våningar, de flesta i souterräng med
underliggande parkeringsgarage.
Flerbostadshusen utgör enkla och
tydliga geometriska volymer med
platta tak, släta fasader och indragna
balkonger. Alla de ursprungliga
flerbostadshusen i området har
samma karaktäristiska
kalksandstensfasad (mexitegel). Den
tydliga öst-västliga r iktningen som
dominerar stadsdelen kommer ifrån
den luftburna kraftledningen som
tidigare löpte tvärs igenom området i
öst-västlig riktning.

Ovan: Vy västerut över Hallonber gsplan, tidigt 1980-tal. Den tidigar e luftbur na kr aftledningen
samt två av tre skivhus i kvar teret Kompassen syns i bild. Källa: Por tr ätt av en stad: 1980-talets
Sundbyberg i en fotografisk tolkning av Nils-Åke Siver sson, Björ n Westeson (1986).

Stadsdelen har under 2000-talet vuxit norrut med såväl nya bostäder som verksamheter
såsom stadshuset och Coop intill Östra Madenvägen. Ingen större förändring har gjorts i
de ursprungliga sju bostadskvarteren, och majoriteten av såväl bostadsgårdar som
bostadshus samt centrumbyggnaden är i stort behov av renovering.

Kvarteret Kompassen
Kvarteret Kompassen består av tre skivhus som landar på en sockelvåning belägen i
souterräng. I söder, mot Hallonbergsplan utgör entréplanet våning 2 och i norr , mot
Rissneleden, utgörs entréplan av våning 1. Byggnadernas konstruktion vilar på ett
pelardäckssystem vilket har synliggjorts ut mot Hallonbergsplan där pelarna utgör en
rumsbildande loggia som vetter åt söder och öster. Mellan de tre skivhusen bildas två
upphöjda gårdar som utgör den huvudsakliga utomhusvistelseytan för de boende i
kvarteret.

https://www.bokborsen.se/?f=1&qt=Portr%C3%A4tt%20av%20en%20stad%20:%201980-talets%20Sundbyberg%20i%20en%20fotografisk%20tolkning%20/%20Nils-%C3%85ke%20Siversson,%20Bj%C3%B6rn%20Westeson.
https://www.bokborsen.se/?f=1&qt=Portr%C3%A4tt%20av%20en%20stad%20:%201980-talets%20Sundbyberg%20i%20en%20fotografisk%20tolkning%20/%20Nils-%C3%85ke%20Siversson,%20Bj%C3%B6rn%20Westeson.


Samhällsbyggnads- och
serviceförvaltningen
Sara Vall/John Reinbrand

2021-03-15 7 (22)
DNR KS-0111/2016

Ovan: Vy över fastigheten Kompassen 1 och 2, fr ån Örsvängen år 2020.

Kvarterets ursprungliga formgivning är likt övriga bostadsbebyggelsen i Hallonbergen
enkel och repetitiv. I början av 1990-talet genomgick dock kvarteret Kompassen en
omfattande om- och tillbyggnad då skivhusen som ursprungligen var sju våningar, fick
ytterligare två våningar plus loft. Byggnaderna försågs med sadeltak och en något
indragen våning samt utanpåliggande balkonger och burspråk klädda med skivmaterial.

Balkongerna placerades utan någon övergripande struktur och bidrar till den
komplexitet och eklekticism som kännetecknar kvarteret idag. Inter iört byggdes
planlösningarna om från ursprungligt små studentlägenheter t ill bostäder i allt från ett
t ill fem rum och kök. Flertalet lägenheter fick etagevåningar och den tidigare enkla och
repetitiva strukturen förvandlades till en komplex sammansättning bestående av 43
olika lägenhetstyper.

Gestaltningsmässigt bär kvarteret Kompassen i dag en stark prägel av om- och
påbyggnationen på tidigt 1990-tal. De flesta av de ursprungliga formgreppen har
förvanskats, såsom de ursprungliga horisontella fönsterbanden på skivhusens långsidor
som dolts bakom burspråk och balkonger. Den ursprungliga kalksandstensfasaden är i
dåligt skick med flertalet reparationer, främst på skivhusens hörn. Sockelvåningen är
klädd i skiffer, men har på fasaden mot Hallonbergsplan förvanskats med diverse om-
och påbyggnationer som sannolikt tillkommit i samband med om- och påbyggnationen
på 1990-talet.

I bottenvåningen på sockelbyggnaden ut mot Rissneleden fanns ursprungligen ett
parkeringsgarage som var förbundet med det större garaget under Hallonbergen
centrum och Hallonbergsplan, men sedan fastigheterna bytt ägare, så har förbindelsen
stängts. Parkeringsgaraget är omgjort till verksamhetslokaler som i dagsläget hyrs av AB
Reservdelar.

Ursprungligen ägde och förvaltade det kommunala fastighetsbolaget Förvaltaren AB
hela bostadsbeståndet i Hal lonbergen, men fastigheten Kompassen avyttrades och
övergick till att bli Brf Kompassen under 2000-talet.
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Kyrkobyggnaden som utgör
fastigheten Kompassen 2 övergick
under 1990-talet från svenska
kyrkan till syrisk-ortodoxa kyrkan,
S:t Petrus församling. Exteriört
har inga avsevärda förändringar
genomförts på kyrkobyggnaden.

Ovan: Vy över fastigheten Kompassen 2, S: t Petrus Syr isk-or todoxa kyrka

Service
Inom kvarteret Kompassen finns idag ett visst utbud av service såsom tandläkare,
livsmedelsbutik och restaurang. Femtio meter söder om Kompassen ligger Hallonbergen
Centrum som idag bland annat inhyser livsmedelsbutik, vårdcentral, bibliotek,
kulturhus, idrottshall, restaurang, tandläkare, gym, lokaler för mindre verksamheter
såsom frisörer, café, kemtvätt och apotek, samt arbetsplatser för både privata och
kommunala bolag. En privat grundskola (årskurs 4 - 9) ligger cirka 200 meter från
planområdet, väster om centrumbyggnaden. Närmaste kommunala förskola och
grundskola (årskurs 1 – 6) ligger i Ör, cirka 500 meter från planområdet.

Gator och trafik

Gatunät
Kvarteret Kompassen omgärdas av gatorna Rissneleden, Örsvängen, Lötsjövägen och
Hallonbergsplan. Gatunätet i Hallonbergen utgår från Rissneleden som är den
ursprungliga tillfartsvägen för biltrafik inom stadsdelen. Från Rissneleden leds
biltrafiken in i området via matargator som i sin tur leder vidare till parkeringsgarage
under bostadskvarteren. På Hallonbergsplan finns en bussterminal som i dagsläget har
fem hållplatslägen samt en större yta för markparkering belägen i väster. Örsvängen
utgör en rundslinga genom stadsdelen Ör och är den enda bilvägen som förbinder
Hallonbergen med Ör. Lötsjövägen är en lokal matargata och återvändsgata som slutar i
höjd med fastigheten Terränglöparen 11 med en infart t ill ett underliggande
parkeringsgarage. Lötsjövägen utgör även tillfartsgata för biltrafik till Kulturamas
grundskola inom fastigheten Bollspelaren, belägen i slutet av Lötsjövägen.

Gång- och cykeltrafik
Huvudnätet för gång- och cykel utgår från Rissneleden som löper parallellt med
planområdets norra del. Rissneleden byggs i dagsläget om och ges i samband med det
bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter. Längs med Rissneleden finns vissa
punkter där gångflöden hamnar i konflikt med stora leveransfordon t ill befintlig
verksamhet inom Kompassen 1. Förslag på förbättring av nuvarande situation ryms
inom planförslaget.

Vid Hallonbergsplan söder om planområdet ansluter en av huvudnätets cykelvägar som
förbinder Hallonbergens centrum med Ursviksvägen. Från denna punkt kan cyklister ta
sig norrut mot Ursvik och Brotorp eller söderut mot Duvbo, Golfängarna och centrala
Sundbyberg.
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Kollektivtrafik
Planområdet ligger inom ett område med god tillgänglighet till kollektivtrafik. Söder om
kvarteret Kompassen ligger Hallonbergens centrum, som utgör hållplats på
tunnelbanans blåa linje, som trafikerar sträckan Kungsträdgården – Akalla (linje 11).
Mellan centrumbyggnaden och kvarteret Kompassen ligger Hallonbergsplan, varifrån ett
flertal bussar avgår. Bussarna erbjuder viktiga tvärförbindelser mellan Hallonbergen och
centrala Sundbyberg, Solna centrum, Rissne, Rinkeby, Tensta, Vällingby, Spånga
station, Ulriksdal, Universitetet, Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset.

Parkering och angöring
I dagsläget finns inga boendeparkeringsplatser upprättade inom kvarteret Kompassen.
Drygt 40 hushåll inom fastigheten Kompassen 1 hyr istället parkeringsplatser i
parkeringsgarage i den närl iggande fastigheten Terränglöparen 11. Besöksparkering till
bostäder såväl som till kyrkans lokaler sker antingen på markparkering inom
fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Kartan 1, eller i centrumgaraget inom fastigheten
Terränglöparen 9.

Majoriteten av transporterna till fastigheterna Kompassen 1 och 2 kommer idag från
Enköpingsvägen via Ursviksvägen t ill Rissneleden. De främsta transporterna till
kvarteret utgörs i dagsläget av leveranser t ill verksamheten AB Reservdelar (ABR) som
hyr lokalyta av Bostadsrättsförening Kompassen 1 (delar av våning 1 och våning 2).
Verksamheten levererar reservdelar t ill bilar, varför en stor mängd lastande och
lossande fordon angör längst Rissneleden. Hyresavtalet mellan ABR och
bostadsrättsföreningen är uppsagt och verksamheten kommer att flytta under 2021.

Viss angöring till kvarteret sker via Hallonbergsplan där det bland annat finns servitut
för tillfart i syfte att klara nödvändiga transporter för såväl boende i behov av färdtjänst
eller skolskjuts som för besökare till kyrkan.
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Planförslag

Ovan: Flygvy över förslag för påbyggnation av fastigheten Kompassen 1.

Förslag på förändringar
Den påbyggnation med två våningarna som under tidigt 1990-tal tillkom på samtliga tre
skivhus i kvarteret Kompassen föreslås rivas och ersättas med tre nya våningar på
respektive skivhus. De nya våningarna är tänkta att utgöras av prefabricerade
trämoduler bestående av framför allt smålägenheter, 1 rum och kök på cirka 25
kvadratmeter. Förändr ingen i lägenhetsfördelning för kvarteret går från i dagsläget 202
lägenheter till totalt ca 355 lägenheter efter ombyggnation. 135 av de totalt 171 nya
lägenheterna skulle då bl i smålägenheter. Valet av prefabricerade trämoduler är baserat
på att korta ner byggtiden i största möjliga mån.

Planförslaget möjliggör även för att mindre entrétorg skapas i anslutning till såväl det
nordvästra, som det nordöstra hörnet av kvarteret. Detta i syfte att skapa förutsättningar
för att bedriva publik verksamhet såsom café eller butik i hörnlokalerna och på så sätt
skapa bättre förutsättningar för att aktivera Rissneleden som stråk. I våning 2 med entré
från Hallonbergsplan föreslås två större genomgående verksamhetslokaler med
möjlighet till inlastning via Rissneleden. Den verksamhetslokal i våning 1, med entré
mot Rissneleden, som idag hyrs av AB Reservdelar, föreslås göras om till
parkeringsgarage med infart från Rissneleden. Det nya parkeringsgaraget bedöms
inrymma 102 ordinarie parkeringsplatser och två bilpoolsplatser. Samtliga
bostadstrapphus kan nås från parker ingsgaraget.

I samband med den idag pågående ombyggnationen av Rissneleden kommer befintligt
gång- och cykelstråk att breddas samt justeras lägesmässigt norrut. Gång- och
cykelstråket kommer framledes fortsatt att vara beläget på allmän plats. Planförslaget
redovisar en mindre justering av kvartersmarksgränsen norrut, se karta under rubriken
fastighetsrättsliga frågor.
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Ovan: Befintliga skivhus till vänster , förslag på ny påbyggnation av skivhusen t ill
höger.

För det befintliga gårdshuset som bland annat innehåller tvättstuga och föreningslokal
(och är beläget på den västra gården), föreslås inga förändringar.

Genom ombyggnationen av skivhusen på 1990-talet tillkom burspråk mellan våning 3
och våning 7 på skivhusens långsidor. De burspråk som vetter ut mot Lötsjövägen
föreslås regleras genom en tredimensionell fastighetsbildning.

Den grönyta som i dagsläget utgör kvartersmarken mot Örsvängen föreslås med
planförslaget ges en mer strukturerad och omsorgsfull gestaltning med planterings- och

vistelseytor i terrasseringar som
följer den naturliga topografin.
Längs med kvartersmarkens
gräns finns möjlighet att uppföra
en låg mur som också kan
fungera som offentlig möbel då
den inte bör överskr ida sitthöjd.
På våning 10 av samtliga tre
skivhus i kvarteret föreslås en ny
takterrass på cirka 45
kvadratmeter i direkt anslutning
till en gemensam lokal på cirka
30 kvadratmeter. Takterrasserna
ska vara tillgängliga för samtliga
boende i fastigheten.

Ovan: Förslag på utformning av kvar tersmarken mot hörnet Rissneleden/ Örsvängen.

De förslag på förändr ingar som föreslås utifrån nuvarande bebyggelse berör i huvudsak
fastigheten Kompassen 1. Dock kommer den nya detaljplanen även att omfatta
fastigheten Kompassen 2 som i dagsläget inrymmer en syrisk-ortodox kyrka. Inga
förändringar i gestaltning eller användning föreslås för fastigheten Kompassen 2. Det
parkeringsgarage som föreslås på våning 1 och som delvis är beläget på fastigheten
Kompassen 2 är möjligt att genomföra med nu gällande detaljplan, C266. Kompassen 1
har nyttjanderätt för ytan som avses tas i anspråk för parker ingsgarage.
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Gestaltningsprinciper
Den nya påbyggnationen ska utföras med en
successiv trappning av byggnadens volym så att
fasadlivet terrasseras söderut och erbjuder
utomhusytor på taket för de boende i kvarteret. De
indragna våningarna bidrar till att minska det
visuella intrycket av byggnaden samt minskar
skuggningen av omkringliggande bebyggelse. Inga
nya balkonger får sticka ut från våning 8 och uppåt.
De nya tillkommande lägenheterna föreslås ges
franska balkonger som följer fasadliv.

För de kvarvarande befintliga byggnadsvolymerna,
våning 7 och neråt, gäller att:

Inglasning av balkong medges men ska
utföras enhetligt över hela kvarteret, utan
ramar och med skenor i över och
underkant.
Balkongtak ska utföras enhetligt i samma
utförande över hela kvarteret.
Befintliga balkongfronter kläs in i
korrugerad plåt, samma utförande över
hela kvarteret.
Burspråksfasadernas mater ial byts ut till
trä lika sockelvåningen (Thermowood).
Befintliga burspråk sadlas på uppåt så att
ovansidan utgör balkong för t illkommande
våning 8.
Befintliga burspråk och balkonger mot
Lötsjövägen reglerar avseende höjd på
underkant (+24,4) genom en bestämmelse
i plankartan. Syftet är att balkong och
burspråk hamnar i liv i horisontalled och
att burspråk inte får byggas hela vägen ner
till gata.

Den ursprungliga kalksandstenen har lagats på ett fler tal ställen och föreslås därför
slammas i en kulör lika befintligt i syfte att dölja lagningarna. På så sätt möjliggörs en
omsorgsfull gestaltning som tar hänsyn till det för området karaktäristiska mater ialet
som fortsatt är synligt genom sin textur, men ges en ny yta. Boarden som tillkommit
mellan fönsterbanden på 1990-talet föreslås vara kvar. Ytan ovanför de översta
fönsterbanden, som idag även de är boardtäckta, föreslås slammas tillsammans med
fasaden för det installationsutrymme på cirka en meter som tillkommer mellan befintlig
byggnad och nya trämoduler i syfte att kunna behålla befintlig schaktstruktur.

De delar av sockelvåningen som har kvar ursprunglig skifferinklädnad föreslås bevaras.
Kring de publika verksamheterna i våning 1 våning 2 samt till entrén till
parkeringsgaraget föreslås en kompletter ing med trädetaljer, t ill exempel Thermowood.

Material på påbyggnationen föreslås utföras i trä, grå korrugerad plåt och glas.

Materialen i kvarteret föreslås i huvudsak vara:
Slammat tegel
Skiffer och skifferkulör på betongelement, plåtkassetter, fönsterbågar etc.
Trä, natur (typ Thermowood)
Korrugerad plåt, grå (lika i hela kvarteret)
Glas
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Ovan: Situationsplan

Grönytefaktor
Planförslaget följer stadens riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark. Grönytefaktorn
ska vara balanserad mellan funktionerna klimatanpassning, sociala värden och biologisk
mångfald. Minst 60% av det möjliga antalet faktorer inom varje funktion ska uppnås. De
åtgärder som föreslås är att nuvarande kvartersmark mot Rissneleden och Örsvängen
ges en mer omsorgsfull gestaltning med utökade ytor som upplåts för planter ingar och
växtlighet.

En beräkning visar att förslaget uppnår en grönytefaktor på 0,62.

Uppnådd faktor 0,62

B = Biodiversitet 26%
S = Sociala värden 32%
K = Klimatanpassning 30%
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Ovan 1: Befintlig fasad, söder
Ovan 2: Förslag på ny gestaltning av fasad, söder

Ovan 1: Befintlig fasad, nor r .
Ovan 2: Förslag på ny gestaltning av fasad, nor r .
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Mobilitetsåtgärder
I dagsläget finns inga ytor avsedda för parkering inom fastigheten Kompassen 1 eller
Kompassen 2. I samband med ombyggnation av skivhusen föreslås att bottenvåningen
görs om till ett nytt parkeringsgarage med infart från Rissneleden. Det nya
parkeringsgaraget föreslås rymma 104 bilparkeringsplatser varav två är avsedda för
bilpool. Antalet parkeringsplatser motsvarar nivå 4 enligt Sundbybergs stads
mobil itetsprogram.

Ovan: Förslag på utformning av parker ingsgaraget i plan 1. Entr é mot Rissneleden

Störningar och risker

Buller
En trafikbullerberäkning har genomförts avseende förslaget på ombyggnation.
Beräkningen visar att det är möjligt att uppfylla riktvärden för trafikbuller utomhus
(förordning 2015:216) om planlösningen utförs med hänsyn till riktvärdena. Förslaget
redovisar en anpassning till gällande bullerkrav genom att föreslå att påbyggnationen
utgörs av lägenheter mindre än 35 kvadratmeter, samt att de föreslagna gemensamma
takterrasserna utformas med ett högre tätt glasräcke.

Risker från verksamheter
I närheten av planområdet finns en riskkälla i form av en drivmedelstation och
transporter av farligt gods på Rissneleden. Enligt en r iskutredning bedöms detaljplanen
inte medföra risk för olyckor. Av försiktighetsprincip föreslås följande restriktioner:

Obebyggda områden mellan rondellen på Rissneleden och aktuell bebyggelse
utförs så att de ej uppmuntrar t ill stadigvarande vistelse.
Byggnader som vetter direkt mot rondellen på Rissneleden utformas med
möjlighet att utrymma bort från vägen.
Tillkommande delar i bebyggelse som vetter direkt mot rondellen på
Rissneleden utförs om möjl igt med friskluftsintag som vetter bort från vägen.
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Översvämningsrisk
Planområdet är i sin belägenhet robust mot översvämningar. Dagvatten avleds via
separat ledning till Norra Råstabäcken, som mynnar i Råstasjön inom Brunnsvikens
avrinningsområde. Norra Råstabäcken är i behov av åtgärder för att öka reningen och
minska risken för översvämningar. Brunnsviken uppnår idag varken god ekologisk
status eller god kemisk status för vatten. För att bidra till att Brunnsviken kan uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten håller staden på att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram
för recipienten.

Enligt en dagvattenutredning bedöms detaljplanen inte leda till risk för översvämning.
Förslaget antas bidra till att avrinningen från planområdet minskar, eftersom andelen
gröna ytor inom kvarteret ökar. Norra Råstabäcken och nedströms liggande recipienter
bedöms även få en mindre föroreningsbelastning.

Erosion, ras och skred
Det bedöms inte finnas någon betydande r isk för erosion, ras eller skred inom
planområdet.

Luftföroreningar
Det bedöms inte finnas någon betydande r isk för luftföroreningar inom planområdet.

Markföroreningar
Det bedöms inte finnas någon betydande r isk för markföroreningar inom planområdet.

Radon
Enligt en översiktlig radonkarta över Sundbybergs kommun så ligger planområdet inom
ett högriskområde för markradon. Riktvärdet för radon i inomhusluften är (år 2015) 200
Bq/ m3. Är radonhalten högre än gällande riktvärden är det en olägenhet för människors
hälsa. Fastighetsägaren är ansvarig för att samtliga av dennes fastigheter inte överstiger
riktvärdet för radon i inomhusluften, enl igt 9 kap. 9 § miljöbalken. Byggnader inom
fastigheten Kompassen 1 ska uppföras med radonsäkert utförande. I anslutning till
t illträde ska radonmätning utföras under eldningssäsong (oktober -april), i enlighet med
strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer.

Ljus
En skuggstudie visar att detaljplanen inte medför några problem med skuggning eller
dagsljusförhållanden i planområdet och dess omgivning.

Teknisk försörjning

Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet ansluter t ill kommunalt ledningsnät för vatten, avlopp och dagvatten.
Ledningsnätet är i behov av åtgärder för att klara ökad belastning från t illkommande
bebyggelse. Kapacitetsförsörjningen vid ett framtida genomförande behöver vara
säkerställd innan detaljplanen kan antas.

Avfallshantering
Fastigheten är ansluten till stationärt sopsugssystem. Dock saknas miljörum för
fastigheten i dagsläget. Förslaget omfattar ett nytt miljörum i bottenvåningen ut mot
Rissneleden. Lastplatser placeras inom 10 meter från respektive miljörum.

I övrigt ska följande dokument följas:
Sundbybergs stads riktlinjer för god avfallshantering vid ny- och ombyggnation.
Föreskri fter om avfallshantering för Sundbybergs stad.
Sundbyberg Avfall & Vatten AB:s handbok för sopsug.

Värme och kyla
Fastigheterna Kompassen 1 och Kompassen 2 är anslutna till fjärrvärmenätet.
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El och tele
Fastigheterna Kompassen 1 och Kompassen 2 är anslutna till el- och telenätet.

Bredband
Fastigheterna Kompassen 1 och Kompassen 2 är anslutna till fibernätet.
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Konsekvenser av planen

Miljökonsekvenser

Sammanvägd bedömning
Sammantaget bedöms detaljplanen inte innebära betydande miljöpåverkan. Planen
antas dock påverka kulturella, sociala och materiella värden samt risker för människors
hälsa eller för miljön.

Sociala och materiella värden påverkas av fler bostäder, lokaler och gemensamma
takterrasser. Fler bostäder bidrar t ill en ökad användning av parker, idrottsplatser,
offentlig service, teknisk infrastruktur och transporter. Fler lokaler och gemensamma
takterrasser bidrar till mötesplatser och sociala värden. Det är av vikt att t ill exempel
offentlig service och teknisk infrastruktur underhålls och byggs ut i takt med att staden
växer.

Kulturella värden påverkas av förslagets utformning. Förslaget både återskapar och
bevarar karaktärsdrag från 1970-talets och 1990-talets arkitektur, vilket bidrar t ill att
framhäva karaktärsdragen i bebyggelsen. Påbyggnaden innebär dock att kvarteret får en
skala som avviker från övr iga miljonprogrammets skala i Hallonbergen.

Risker för människors hälsa eller för miljön påverkas främst av buller och närliggande
riskkäl lor. För att miljöpåverkan inte ska vara betydande föreslås att de
rekommendationer som anges i riskutredningen, bullerutredningen och
dagvattenutredningen efterföljs.

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Inga miljökvalitetsnormer för vatten bedöms överskridas inom planområdet.

Hälsokonsekvenser
Arbetet med detaljplanen har beaktat de nationella målen för folkhälsan. Sundbybergs
stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel i planarbetet.
Bedömningen innefattar t ill exempel den fysiska strukturens effekter på den sociala
miljön och den uppmuntran den ger t ill fysisk aktivitet.

Jämställdhets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv
Planarbetet har beaktat det nationella målet för jämställdhet. Enligt Sundbybergs stads
översiktsplan ska staden arbeta aktivt för att skapa ökad trygghet och en mångfald av
naturliga mötesplatser, vilket bidrar t ill en levande miljö och en jämlik användning av
staden och dess utbud. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och
skyldigheter inom livets alla skeden.

Konsekvenser för barn/ FN:s konvention om barnets rättigheter
Arbetet med planförslaget har beaktat nationell strategi för Barnkonventionen, prop.
1997/ 98:182.

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 rätt igheter. 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.
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Detaljplanens genomförande

Inledning
Detta avsnitt redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som krävs för att på ett samordnat och ändamålsenligt sätt genomföra
detaljplanen. 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. Denna del av planhandlingen har ingen
självständig rättsverkan utan ska endast vara vägledande vid genomförandet av
detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskri fter framgår istället av plankartan och
planbestämmelserna. Planen upprättas enligt reglerna i plan-och bygglagen, PBL
(2010:900), enligt dess lydelse från den 1 januar i 2015.

Organisatoriska frågor

Preliminär tidplan
Samråd 2:a kvartalet 2021
Granskning förutsätter att spillvattenförsörjning är säkrad
Antagande cirka tre månader efter granskning
Laga kraft cirka en månad efter antagande (förutsatt att detaljplanen

inte överklagas)

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från den dag detaljplanen 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 fastighetsägaren rätt till ersättning för för lorade rättigheter
(exempelvis för förlorad byggrätt). Efter genomförandetidens utgång fortsätter
detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har
rätt till ersättning.

Markägoförhållanden
Detaljplanen berör mark inom fastigheterna Kompassen 1, Kompassen 2 och
Sundbyberg 2:30. Marken inom planområdet ägs alternativt innehas med tomträtt av:
Sundbyberg 2:30 Sundbybergs kommun
Kompassen 1 Brf Kompassen 1
Kompassen 2 S:t Petrus Syrisk Ortodoxa kyrka i Stockholm

(tomträttsinnehavare)

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Allmän plats
Sundbybergs kommun är huvudman för allmän plats inom planområdet. Det innebär att
kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats
inom planområdet.

Kvartersmark
Byggaktör bekostar och ansvarar för samtliga åtgärder gällande byggande, drift och
underhåll inom fastigheten Kompassen 1.

Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten. Sundbybergs Avfall och Vatten AB (SAVAB) är huvudman för allmänna
vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar, och ansvarar
för dess utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. SAVAB
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ansvarar för att upprätta eventuella nya förbindelsepunkter 0,5 meter utanför
fastighetsgräns. Eventuell flytt av ledningar bekostas av byggaktören.

El, tele
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Access AB är
huvudman för telenätet. Huvudman för fjärrvärmenätet är Norrenergi AB. Sundbybergs
stadsnät är huvudman för fiberoptiskt nät och plattform för bredbandstjänster.
Respektive huvudman svarar för ledningarnas drift och underhåll fram till
leveranspunkten. Byggaktören ansvarar för att kontakta berörd ledningsägare innan
åtgärder vidtas som påverkar ledningsägarnas anläggningar. Eventuell flytt av ledningar
bekostas av byggaktören.

Avtal
Exploater ingsavtal ska upprättas mellan Sundbybergs stad och byggaktören.
Exploater ingsavtalet godkänns av kommunfullmäktige i samband med att detaljplanen
antas. Avtalet reglerar närmare kostnads- och ansvarsfördelning mellan staden och
byggaktören.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Fastigheten Kompassen 1 och Sundbyberg 2:30 behöver ombildas för att
överensstämma med detaljplanens nya gränser för kvartersmark och allmän plats.
Detaljplanen medför att nedanstående åtgärder behövs för att fastigheterna och deras
gränser ska överensstämma med detaljplanen.

Genom fastighetsreglering förs mark från Sundbyberg 2:30 till Kompassen 1.

Ovan: Yta som bör regleras från Sundbyberg 2:30 ti ll Kompassen 1.

Gemensamhetsanläggning Orienteraren ga:4, inrättad för lek och rekreation, belastar
fastigheten Kompassen 1 i norr och i öster. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av
Orienterarens samfällighetsförening och den kan omprövas på så sätt att Kompassen 1
inte längre upplåter mark för gemensamhetsanläggningen.
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Servitut och ledningsrätt
Rättigheter inom planområdet är ledningsrätt, officialservitut, avtalsservitut och
nyttjanderätt.

Längs med Rissneleden och Örsvängen belastas Kompassen 1 av ledningsrätt 0183-
93/ 11.1 för fjärrvärme till förmån för Norrenergi AB. Ledningarna längs Rissneleden
kommer få nytt läge på norra sidan av Rissneleden i samband med den pågående
ombyggnationen. Ledningsrätt för elledningar inrättas inom den mark som avses
regleras till Kompassen 1. För ledningarna har u-område angetts i plankartan.

Kompassen 1 belastas av ett servitut som ger Kompassen 2 rätt att använda delar av det
östra skivhuset (mot Örsvängen) som kyrkolokal (0183-94/ 10.2). Kompassen 2 belastas
i sin tur av ett servitut som ger Kompassen 1 rätt att använda del av den upphöjda gård
(+23,8) som utgör tak för kyrkan, för uteplatser åt boende inom bostadsrättsföreningen
(0183-94/ 10.1). Kompassen 2 har därtill rättighet genom servitut att använda
gatan/ körbanan på den norra delen av Hallonbergsplan, söder om fastigheten, för
tillfart (0183-94/ 10.3-4).

Mellan parterna Kompassen 1 och Kompassen 2 finns ett avtal som ger
bostadsrättsföreningen nyttjanderätt för lokaler i den del av Kompassen 2 som vetter ut
mot Rissneleden, våning 1 (akt 98/ 3942).

Terränglöparen 11 har enligt avtalsservitut (D201400451770:1.1 2014-11-04) rätt att
använda visst utrymme på Kompassen 1.

För att i samband med ombyggnation säkerställa rätten till att ha kvar befintliga
balkonger mot Lötsjövägen (utanför fastigheten Kompassen 1), kan ett avtalsservitut
tecknas mellan berörda fastighetsägare.

Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter,
ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar. I gemensamhetsanläggningen deltar flera
fastigheter och de bekostar både anläggandet och driften enligt andelstal som fastställs
av lantmäterimyndigheten.

Inom planområdet finns flera gemensamhetsanläggningar:

Kompassen ga:1 är inrättad för värmecentral- och fläktrum med tillhörande
ledningar. Delägare är Kompassen 1 och 2. Gemensamhetsanläggningens
andelstal kan behöva förändras.
Orienteraren ga:2 är inrättad för va-anläggning för dagvatten, spillvatten,
renvatten och brandvatten. Del av Kompassen 1 är upplåten för
gemensamhetsanläggningen.
Orienteraren ga:4 är inrättad för ytor för lek och rekreation för fastigheterna i
Hallonbergen. Del av Kompassen 1 är upplåten för gemensamhetsanläggningen.
Gemensamhetsanläggningen kan omprövas.

Ansökan om lantmäteriförrättning
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder ske. Ansökan om
fastighetsbildning inlämnas till Lantmäteriet. Byggaktören ansvarar för att ansöka om
och bekosta de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen.

Fastighetskonsekvenser
Se ovan under fastighetsbildning.
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Tekniska frågor

Ledningar
Inom planområdet finns allmänna ledningar för fjärrvärme, el och fiber.

Byggnation
Störningar under byggtid
Gällande krav på byggbuller och materialhantering kommer att t illämpas för att
minska störningarna under byggtiden.

Ekonomiska frågor

Planavgift
Plankostnadsavtal har upprättats mellan fastighetsägaren och kommunen angående
kostnaderna för upprättande av detaljplan för området. Planavgift anses därmed erlagd.

Bygglovsavgift
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har
fastighetsägaren rätt att få bygglov i enlighet med detaljplanen. Bygglovavgiften
debiteras enligt kommunens för t idpunkten gällande bygglovstaxa.

Kostnader för kvartersmark
Byggaktören bekostar utbyggnad av kvartersmark inom fastigheten Kompassen 1 samt
de återställande- och anslutningsarbeten i allmän platsmark som är en följd av bygg- och
anläggningsarbeten på kvartersmark. Byggaktören bekostar eventuella nya
anslutningsavgifter t ill teknisk infrastruktur för sin kvartersmark.

Förrättningskostnader
Byggaktören bekostar samtliga fastighetsbildnings- och anläggningsåtgärder och
eventuella övr iga kostnader som uppkommer med anledning av fastighetsbildning.

Teknisk försörjning
För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt stadens då
gällande VA-taxa. Utbyggnad och drift av övrig teknisk försörjning (el, tele, fjärrvärme
och bredband) finansieras av anslutnings- och brukaravgifter.

Medverkande tjänstepersoner
Planhandlingarna har tagits fram av planenheten på samhällsbyggnads- och
serviceförvaltningen i samarbete med andra berörda förvaltningar i Sundbybergs stad.

John Reinbrand Sara Vall
planchef planarkitekt
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