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PLANBESKRIVNING
SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för bostad och förskola på fastigheten ANKAN 3,
Ursviksvägen 37, Sundbyberg

Planområdet har markerats med röd linje.
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Planprocessen
Detaljplanen upprättas med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglag
(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:

Duvbo, Miljöprogram (1996).

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att medge förskoleverksamhet och bostäder på en fastighet
som är bebyggd med ett hus i två våningar och används för förskola med tillfälligt lov
(fram till 2018). På tomten finns ett flertal större träd, fruktträd och buskar. Ett
bullerplank finns i tomtgräns mot Ursvikvägen.

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö varför bebyggelsens karaktärsdrag
ska beaktas vid underhåll och tillbyggnad samt att tomtens karaktärsdrag med stora
stamträd ska bibehållas. Planen medger en mindre utbyggnadsmöjlighet av
huvudbyggnad och komplementbyggnad. Byggnaden är placerad på tomtens högsta del
och byggrätten begränsas till denna del med hänsyn till möjlig risk för översvämning på
tomtens lägre liggande delar.

Miljöpåverkan

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken
Detaljplanens genomförande bedöms vara förenligt med 3 och 4 kapitlet i Miljöbalken.
Området är redan är bebyggt samt att genomförandet av planen inte medför någon
exploatering eller övrig förändring som kan påverka riksintresset för kultutmiljövård på
något negativt sätt. Inga miljökvalitetsnormer beräknas överskridas inom området t ill
följd av genomförandet varav planen också bedöms vara förenligt med 5 kapitlet i
Miljöbalken.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enl igt PBL 5:18 och bilaga
2 och 4 till MKB förordningen. Området är redan bebyggt samt att genomförandet av
planen inte medför någon exploatering eller övrig förändring som kan påverka
riksintresset för kultutmiljövård på något negativt sätt. En strategisk miljöbedömning
behöver därför inte utföras med upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning enligt
miljöbalkens 6 kap 11-12 §§.
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Planområdet

Läge och areal
Planområdet ligger i östra delen av Duvbo och angränsar mot Ursviksvägen i öster,
parken Björkdungen i norr och mot andra villatomter i övrigt. Området/ fastigheten är
1400 kvm.

Tidigare ställningstaganden

Planuppdrag
Byggnadsstiftelsen Ellen Key har 16 maj 2018 inkommit med en ansökan om
planändring som avser förskola och bostäder. De har idag ett tidsbegränsat bygglov för
förskola som inte går att förlänga. Förskolan rymmer cirka 30 barn. Ingen utökning av
antalet platser är enligt uppgift i nuläget aktuellt.

Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2018 om posit ivt planbesked. Sundbyberg växer,
vilket även medför ökad efterfrågan på förskoleplatser. Enligt prognoser kommer
behovet att fortsätta öka under de kommande 15 åren. Planförslaget skulle innebära att
förskoleverksamhet kan bedrivas i en attraktiv miljö samt ett läge i staden där det är ont
om förskolor.

Översiktsplan
Enl igt S u nd byb ergs ö vers ik t spl an ”S u nd by ber g 2 030 - u rbant o c h hål l bart ” ska
planläggning och bygg- och marklovhanter ing i Duvbo beakta områdets kulturvärden
och de regleringar som följer med riksintresset.

Riksintresse
Stadsdelen Duvbo är sedan 1987 klassad som ett riksintresse för kulturmiljövård.
Bebyggelsen består av egnahemshus och villor byggda under tidigt 1900-tal och är ett
t idigt exempel på en välorganiserad arbetarstadsdel. Husen och deras placering, de
mindre parkerna, gatunätet, de centralt placerade gemensamma funktionerna.

Gällande detaljplaner
Planområdet omfattas av gällande detaljplan C102, fastställd 1941 med tillägg i
detaljplan C315 fastställd 1997. Detaljplanen anger markanvändning för
bostadsändamål där huvudbyggnad ska uppföras fristående i två våningar.
Tilläggsbestämmelserna i C315 reglerar skydd av den kulturhistoriskt värdefulla miljön,
där särdrag och värden hos miljö och bebyggelse som anges i särskilt miljöprogram ska
beaktas.
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Förutsättningar och förslag

Markförhållanden

Geotekniska förhållanden
Marken inom området består av glacial lera. Planområdet ligger inte inom område där
det på grund av berggrundens beskaffenhet råder hög risk för markradon.

Växtlighet och topografi
Planområdet är relativt plant med små nivåskillnader. En stor del av tomten utgörs av
grusad gårdsplan med gångar och upptrampade ytor. I nfarten med parker ingsplatser är
delvis plattbelagd med betongplattor. På tomten finns ett flertal fullvuxna lövträd.
Fastigheten kantas av lövhäckar/ buskar utom i tomtgräns mot fastigheten i söder. Ett
cirka 1,8 m högt omålat träplank sträcker sig vid tomtgräns mot Ursviksvägen i öster
samt ett antal meter vid tomtgränserna i norr och söder.

Vid förändringar av tomten ska särskild hänsyn tas till de egenskaper som är
karaktär istiska för Duvbo. Se Duvbo, Miljöpr ogram, 1996.

Lek och rekreation
Lekplats finns på tomten. Större platser för lek och rekreation finns i närheten i form av
parken Björkdungen samt Lötsjön/ Golfängarna nordost om området.

Bebyggelse
Områdesbeskrivning
Husen i Duvbo är framförallt byggda vid sekelskiftet 1900 och under 1920-talet.
Sekelskiftesvillorna visar en rik provkarta på den t idens förhärskande smakriktningar
och präglas av stor var iationsrikedom (Schweizerstil). Typiskt är fasadernas indelning i
fält med omväxlande stående och liggande spontpanel och de snickarglada detaljerna.
Taken är i rött tegel eller i falsad plåt, ofta oregelbundna och har ibland torn och
kupoler. 1920-talsvillornas utformning är enklare och mer regelbunden där
fasadbeklädnaden är lockl istpanel eller putsad. Taken utgörs av enkla eller brutna
sadeltak. Både äldre och yngre bebyggelse är uppförd i två våningar på höga
nivåutjämnande socklar. Träfasaderna målades ursprungligen med linol jefärg eller
slamfärg i tidstypiska eller jordnära färgskalor. Den senare bebyggelsen från 30- och 40-
talen har enkla slätputsade volymer, där detaljerna är få och taken är flacka.

Befintlig bebyggelse
Befintlig huvudbyggnad är uppförd i två våningar med källarvåning i början på 1900-
talet. Byggnaden är ursprungligen ett bostadshus men har använts för förskola sedan
1980-talet. En tillbyggnad i två våningar och källarvåning med en byggnadsarea på ca 51
m2 gjordes 2001. Tillbyggnaden utfördes även med hiss. Den totala arean för
huvudbyggnaden är ca 130 m2. På tomten finns även en komplementbyggnad på ca 27
m2 placerad i tomtgräns i sydväst.

Byggnadskultur och gestaltning
Byggnaden är t idstypisk uppförd med träfasader indelade i fält med omväxlande stående
och liggande spontpanel. Fasaderna är målade i faluröd med vita knutar, listverk, takfot
och taktassar. Taket är oregelbundet och utfört med falsad svart plåt. Den tillbyggda
delen har utförts med torn. Socklarna är relativt höga nivåutjämnande och putsade.
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Byggnaden på Ankan 3.

Byggnadens tidstypiska uttryck får inte förvanskas genom ändringar som byte av
fönster, fasad- och takmaterial eller genom färgsättning. Vid underhållsarbeten och
andra förändringar av husets yttre ska om möjligt utförande, material och
materialbehandlingar väljas i överensstämmelse med originalet eller byggnadens
tillkomsttid.

Tillbyggnad
Planen medger en byggnadsarea för huvudbyggnad på 145 m2 samt 40 m2 för
komplementbyggnader, vilket endast möjliggör mindre tillbyggnader. Dessa
tillbyggnader bör inte vara så pass stora, eller placeras och utformas på ett sådant sätt ,
att den dominerar över ursprunglig huskropp (huvudbyggnad). Husets ursprungliga
volym ska vara tydligt urskiljbar även efter om- och tillbyggnader. Tillbyggnader ska
även ansluta till ursprungshuset i form, mater ial och färg. Även detaljer utformas i
harmoni med ursprungshuset.

Service
Inom 1 km finns tillgång till offentlig- och kommersiell service i centrala Sundbyberg.

Gator och trafik

Gatunät
Området ligger vid Ursviksvägen trafikeras av 11 600 bilar på vardagsmedeldygn (2018).
Skyltad hastighet är 40 km/ h.

Gång- och cykeltrafik
Gångbana finns på västra sidan av Ursviksvägen. Gång - och cykelbana finns längs östra
sidan av Ursviksvägen. Cykelparkering finns på tomten.
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Kollektivtrafik
Inom 200 meter nås ett fler tal busslinjer som trafikerar Ursviksvägen och Karlavägen.
Inom ca 500 finns tunnelbanestation.

Parkering och angöring
Fastigheten har in/ utfart til l två parkeringsplatser mot Ursviksvägen. Angöring för
lämning/ hämtning av förskolebarn med bil sker företrädesvis från Karlavägen ca 50 m
norr om planområdet . Livsmedelstransporter till förskoleverksamheten sker idag från
Ursviksvägen. För att förbättra trafiksituationen kring angöring bör även dessa
transporter ske från Karlavägen. Ursviksvägen är huvudgata med kollektivtrafik vi lket
medför att leveranser från denna sida inte är optimala ur trafiksynpunkt. För leveranser
där angöring inte är möjligt från Karlavägen behöver verksamheten arbeta med
tidsregler ing för att främja en säkrare och bättre trafiksituation på Ursviksvägen.

Störningar och risker

Buller
Buller förekommer från trafik på Ursviksvägen. Ett ca 1,8 m högt bulleravskärmande
plank finns i fastighetsgräns mot Ursviksvägen. Ekvivalent ljudnivå utomhus
underskr ider 60 dB(A) på ytor där huvuddelen av utevistelsen sker med bland annat lek.
Maximal ljudnivå på dessa ytor ligger mellan 65 dB(A) och 85 dB(A). Ekvivalent ljudnivå
vid fasad underskrider 60 dB(A). Möjlighet att anordna uteplats där ljudnivån
underskr ider 55 dB(A) finns.

Planket i tomtgr äns mot Ursviksvägen.
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Bullerkar tläggning 2011.

Översvämning
Delar av fastigheten bedöms kunna drabbas av översvämning med vattendjup på över 50
cm vid 100-års regn. Markens naturliga topografi skyddar dock bebyggelsen i västra
delen. Södra delen av fastigheten berörs även av ett instängt område som inte har något
utflöde. För att undvika stående där så behöver vattnet pumpas bort. Den del av
fastigheten som enligt karteringen kan drabbas av översvämning är mark där byggnad
inte får uppföras.

Översvämningsanalys 2016.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Dagvatten
Inom fastigheten finns i stort sett inga hårdgjorda ytor så naturlig infiltration av
dagvatten bedöms vara god med hjälp av den rika växtligheten på tomten.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker i kärl inom fastigheten. Upphämtning sker med avfallsfordon
som angör vid vägkant/ på trottoar på Ursviksvägen. Eftersom Ursviksvägen är
huvudgata med kollektivtrafik bedöms avfallshämtningen inte vara optimal ur
trafiksynpunkt.

Alternativa lösningar för avfallshämtningen är:
Backvändning av avfallsfordon på fastighet där även Ankan 8 berörs.
En lastzon i vägkant på Ursviksvägen som förutsätter breddning av trottoar in
på fastighet.
En lastzon på fastighetsmark där trottoar är kvar i befintligt läge.

Konsekvenser av dessa lösningar är ingrepp på tomtmark med utökade körytor där
plank och buskar måste tas bort. Vid anläggande av lastzon och utökad trottoar påverkas
bl a en gatubelysningsstolpe samt eventuella ledningar under mark.

Tidsbestämd avfallshämtning enligt nuvarande förfarande.

Konsekvenser av denna lösning är att fysiska ingrepp i fastigheterna uteblir.
Avfallsfordonet stannar fortsättningsvis på gatan och riskerar att bromsa upp trafik men
stoppet kan då ske när risken för konflikt är som minst under dygnet.

Konsekvenser av planen

Miljökonsekvenser
Planen medför inte någon exploatering eller övrig förändring som kan påverka mark och
miljö eller riksintresset för kultutmiljövård på något negativt sätt.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Luft
Mätningar och beräkningar över tid visar att miljökvali tetsnormerna för utomhusluft
uppfylls i Sundbyberg, men frågan behöver följas upp och beaktas även i framtiden.

Vatten
Planen är belägen i Lötsjön och södra Råstabäckens avrinningsområde.
Avvattningssystemet står i förbindelse med Råstasjön som via Råstaån avvattnas ti ll
vattenförekomsten Brunnsviken. Denna uppnår inte god ekologisk eller kemisk status.
För att miljökvalitetsnormerna ska nås behöver ett fler tal åtgärder genomföras de
närmaste åren. Ankan 3 är ansluten till fungerande spill - och dagvattenledningar där
dagvattnet hanteras på ett hållbart sätt. Dagvattenmängden och påverkan på
recipienterna bedöms inte heller öka vid ett genomförande av planen.
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Hälsokonsekvenser
Arbetet med planförslaget har beaktat de nationella målen för folkhälsan. Sundbybergs
stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att upptäcka brister i
arbetet. Bedömningen innefattar planförslagets konsekvenser på folkhälsan inom
ramarna för den fysiska planeringen. Trots områdets närhet till huvudgata går det att
skapa en störningsfr i utbildnings- och boendemiljö samt vistelseytor utomhus.
Områdets närhet t ill större park- och grönområden är en styrka.

Jämställdhets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv
Arbetet med planförslaget har beaktat det nationella målet för jämställdhet . Området
ligger centralt i staden där det är god överblickbarhet och god belysning samt där många
människor rör sig både till fots och med cykel.

FN:s konvention om barnets rättigheter.
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rätt igheter, även kallad
Barnkonventionen, svensk lag (SFS 2018:1197). I samband med planarbetet prövas
planens innehåll i relation till barnets rättigheter. På detta sätt synliggörs projektets
påverkan på barn och unga.

En fördjupad barnkonsekvensanalys kommer att göras inför planens granskningsskede
enligt det vägledningsdokument som är under framtagande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Kommunen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, prop. 2008/ 09:28, som syftar ti ll 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.

Bebyggelsen ska klara tillgängligheten i enlighet med Boverkets byggreglers (BBR:s)
krav på utom- och inomhusmiljö.
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Detaljplanens genomförande

Inledning
Detta avsnitt omfattar de aktiviteter som behövs för att genomföra planen. Avsnittet
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 föreskrifter
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Planen upprättas enligt reglerna
i plan-och bygglagen, PBL (2010:900), enligt dess lydelse från den 1 januari 2015.

Organisatoriska frågor

Preliminär tidplan
Samråd Q2 2021

Granskning Q4 2021

Antagande Q12022

Laga kraft Q2 2022 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)

Genomförandetid
Genomförandetiden är 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 förlorande rättigheter
(exempelvis för förlorad byggrätt). Efter genomförandetidens utgång fortsätter
detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare
eller rättighetshavare har rätt till ersättning.

Markägoförhållanden
Detaljplanen berör fastigheten Ankan 3 som ägs av Ellen Keyskolans byggnadssti ftelse.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Kvartersmark
Fastighetsägaren är byggaktör och bekostar och ansvarar för samtliga åtgärder gällande
byggande, drift och underhåll inom kvartersmark.

Vatten och avlopp
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
ansvarar för att upprätta nya förbindelsepunkter 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

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 AB/ Sundbybergs Bredband AB 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
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innan åtgärder vidtas som påverkar ledningsägarnas anläggningar. Eventuell flytt av
ledningar bekostas av byggaktören.

Avtal
Någon överenskommelse om exploater ing behöver ej tecknas.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Ingen fastighetsbildning erfordras.

Servitut och ledningsrätt
Ledningsrätt 0183-89/ 7.3 berör fastigheten vid fastighetsgräns i väster.

Ekonomiska frågor

Kommunalekonomiska konsekvenser
Genomförandet av planen innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Planavgift
Plankostnadsavtal har tecknats mellan fastighetsägare och kommunen angående
kostnaderna för upprättande av detaljplanen.

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 utbyggnad av kvartersmark
Fastighetsägare/ byggaktör bekostar åtgärder inom kvartersmark.

Teknisk försörjning
För anslutning till det al lmänna 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 Magnus Ericsson
planchef planarkitekt
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