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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
GRANSKNINGSHANDLING 

 
 

Detaljplan för skola och idrottshall på fastigheten Kungsljuset 1 
samt del av fastigheterna Hundlokan 3, Gullvivan 2, Hästhoven 
2, Blåklockan 2, Sundbyberg 2:39 och Sundbyberg 2:59 i 
stadsdelen Ör 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2018 att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att påbörja detaljplanearbete för skola och idrottshall på fastigheten 
Kungsljuset 1 i Ör.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny skola med plats för cirka 630 elever 
från förskoleklass till årskurs 6. Samtidigt möjliggörs en ny idrottshall för skola och 
föreningsliv. Förslaget innebär att befintlig skolbyggnad rivs för att ge plats åt ny 
bebyggelse. 

Detaljplanearbetet genomförs med utökat planförfarande. 

Samråd och processen framöver 
Hur samrådet har bedrivits 
Samråd pågick mellan 25 november och 17 december 2019. Förslaget ställdes ut i 
Sundbybergs stadshus, Hallonbergens bibliotek, Sundbybergs bibliotek och 
Vardagsrummet i Hallonbergen centrum.  

Förslaget kungjordes i tidningarna Mitt i Sundbyberg och Dagens Nyheter. 
Förslaget fanns även tillgängligt på stadens hemsida. 

Samrådsmöten i form av öppet hus anordnades den 28 november 2019 kl. 16-19 i 
Vardagsrummet, Hallonbergen centrum, och den 3 december 2019 kl. 16-19 i 
Örskolans matsal, Örsvängen 14.  

Remissinstanser  
Planhandlingarna skickades ut till remissinstanser enligt sändlista, sakägare enligt 
fastighetsförteckning samt till stadens nämnder och bolag. Inkomna skriftliga 
synpunkter och samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar återges nedan. 

Processen framöver 
Efter samrådsskedet går detaljplanen ut på granskning, där allmänheten och berörda 
instanser återigen ges möjlighet att lämna synpunkter. Efter granskningen 
sammanställs inkomna synpunkter och samhällsbyggnads- och 
serviceförvaltningens svar i ett granskningsutlåtande, som blir del av 
planhandlingarna inför antagande av detaljplanen. 
  



  

Samhällsbyggnads- och 
serviceförvaltningen 
Mattias Häggblom/John Reinbrand 

2020-05-11  2 (21)  
DNR KS-0914/2017  
  

 
 

Sammanställning av inkomna synpunkter 

Externa remissinstanser Med erinran Utan erinran 

Luftfartsverket  x 

Lantmäteriet x  

Länsstyrelsen x  

Norrenergi AB x  

Trafikförvaltningen x  

Trafikverket  x 

Vattenfall Eldistribution AB x  

Storstockholms brandförsvar x  

Skanova AB x  

Svenska Kraftnät  x 

Ellevio AB  x 

Föreningar & organisationer Med erinran Utan erinran 

DHR Sundbybergsavdelningen x  

Stadens nämnder och bolag Med erinran Utan erinran 

Grundskole- och gymnasienämnden x  

Förskolenämnden x  

Kultur- och fritidsnämnden x  

Stadsmiljö- och tekniska nämnden x  

Byggnads- och tillståndsnämnden x  

Social- och arbetsmarknadsnämnden  x 

Äldrenämnden  x 

Sundbyberg Avfall & Vatten AB x  

Fastighets AB Förvaltaren  x 
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Övriga Med erinran Utan erinran 

Privatpersoner x  

Nätverk Ör x  

Brf Logen x  

Brf Kavaljersbacken x  

Inkomna synpunkter och samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens 
svar 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen bör förbättras 

Plankarta 
Lagstöd för planbestämmelser bör redovisas i anslutning till alla planbestämmelser 
(Boverkets allmänna råd). 

Planbeskrivning 
Det framgår att det finns två gällande detaljplaner, det bör framgå vad som sker 
med dessa för att tydliggöra konsekvenserna av planen. 

På sidan 17 i planbeskrivningen framgår det att fastighetsägaren ska ansvara för och 
bekosta de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för detaljplanens genomförande. 
På sidan 18 i planbeskrivningen framgår det att exploatören ska bekosta samtliga 
fastighetsbildningsåtgärder. Kommunen bör i detta avseende förtydliga och vara 
konsekventa för att tydliggöra konsekvenserna av planen. 

Hundlokan 3 har ett servitut för parkering, 0183–13/31.1 som är beläget inom 
planområdet men omnämns inte i planbeskrivningen. Bör framgå av 
planbeskrivningen vad som avses ske för att tydliggöra konsekvenserna av planen. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Plankartan har kompletterats med lagstöd i anslutning till planbestämmelser. 

Planbeskrivningen har förtydligats gällande konsekvenser av detaljplanen. 

Länsstyrelsen 

Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen innebär att en 
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs samt att bebyggelse kan bli 
olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet avseende risken för buller, 
markföroreningar, olyckor och erosion.  

Länsstyrelsen anser att dagens dagvattenbelastning från planområdet på recipient är 
avsevärd högre än vad recipienten kan ta emot med god vattenstatus som mål. 
Vidare behöver kommunen klargöra för hur påträffade föroreningar i jordar ska tas 
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om hand samt tydliggöra var planerad bebyggelse samt skolgård är lämplig inom 
planområdet med hänsyn till risken för erosion och skred. Länsstyrelsen kan inte 
bedöma påverkan på hälsa avseende buller då det saknas underlag som stödjer 
kommunens antagande om bullernivåer på skolgården.  

Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp 
planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas 
enligt 11 kap. 11 § PBL.  

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. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Dagvattenutredningen (Sweco 2019) innehåller flera förslag på åtgärder att fördröja 
och rena dagvatten. Kommunens bedömning är att planförslaget medverkar till att 
miljökvalitetsnormerna kan följas för Brunnsviken genom att utsläppet av förorenat 
dagvatten inte överstiger dagens nivå (s. 12 planbeskrivningen).  

Länsstyrelsen anser att dagens dagvattenbelastning från planområdet på recipienten 
Brunnsviken är avsevärd högre än vad recipienten kan ta emot med god 
vattenstatus som mål.  

Underlaget till detaljplanen innehåller för lite information som kan koppla ihop 
antagna åtgärdsbehovet med det verkliga åtgärdsbehovet med målet att vatten ska 
nå god ekologisk och kemisk status. 

Länsstyrelsen anser att eftersom dagens flöden och belastning på nedströms belägna 
mark och vatten från planområdet är relativt höga, behöver flödena ut från 
planområdet minskas avsevärt för att inte belasta Råstasjön och nedströms 
vattenförekomster med mer dagvatten än vattnen klarar av med god status i behåll. 
Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna ska framgå hur mycket dagvatten 
ska fördröjas som minsta volym för att kunna medverka till att 
miljökvalitetsnormerna kan följas i berörda vattenförekomster. Råstasjön är inte i 
sig en vattenförekomst med gällande MKN, men sjön påverkar vattenkvaliteten i 
Brunnsviken på ett betydande sätt. Därav bör även Råstasjöns vattenstatus betraktas 
som om det vore en vattenförekomst. Råstasjön behöver därför uppnå de 
biologiska och fysikalisk-kemiska kvaliteter som kravet på god status innebär.  

De dagvattenåtgärder som krävs för att miljökvalitetsnormer ska följas bör i så stor 
utsträckning som möjligt regleras på plankartan. 

I gällande planhandlingar kan Länsstyrelsen således inte utläsas om kommunen har 
säkerställt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 
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Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen på att det är en stor skillnad i 
kravet på att avrinningen ska vara i paritet med avrinning från naturmark (enligt 
dagvattenpolicyn) jämfört med att flödena ut inte får öka vid ett 20-årsregn (krav 
för denna detaljplan). Varför detta avsteg från kommunens egen dagvattenpolicy 
gjorts saknar en motivering. 

Hälsa och säkerhet  

Buller 
I planbeskrivningen hänvisar kommunen till en bullerutredning som utförts tidigare 
längs Örsvängen. Enligt utredningen är den ekvivalenta ljudnivån på skolgården ca 
45 dBA från trafikbuller.  

Eftersom ingen bullerutredning tillförts planhandlingarna kan Länsstyrelsen inte 
utesluta att bullernivåer inom planområdet kan vara högre än det som anges i 
planbeskrivningen.  

Länsstyrelsen anser att kommunen inför granskningen ska komplettera 
planhandlingarna med en tydlig redovisning av bullersituationen på skolgården, som 
tar hänsyn till skolbyggnadens tänkta placering. Kommunen bör därför ta fram en 
ny bullerutredning för aktuellt område som tar med framtida bebyggelse och 
trafikflöden i området.  

Markföroreningar 
Inom aktuellt planområde visar en miljöteknisk markundersökning att det ställvis 
finns förorenade fyllnadsmassor som kan innebära en risk för människors hälsa och 
miljön.  

Av planbeskrivningen framgår att okontrollerade fyllnadsmassor föreslås grävas 
bort och ersättas med kontrollerade massor. Vidare skriver kommunen att de 
överskottsmassor som uppstår på grund av grundläggningsarbeten etc. bör klassas 
som lätt förorenade, vilket bör beaktas i det fortsatta arbetet.  

Det framgår dock inte av planhandlingarna om påträffade föroreningar kommer tas 
bort. Kommunen behöver därför till nästa skede klargöra hur de avser hantera 
förorenade jordar inom planområdet. 

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver visa att marken inom hela planområdet 
är lämplig för sitt ändamål med hänsyn till påträffade föroreningar. Särskild hänsyn 
behöver tas vid planering av områden där barn riskerar att exponeras, såsom 
förskolor, skolor och lekytor, eftersom barn är känsligare för exponering av 
föroreningar. 

Eventuella utredningar och åtgärder ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Geoteknik och risk för erosion 
I planbeskrivningen framgår att totalstabiliteten i planområdet bedöms som 
tillfredsställande. De siltiga jordarna i den västra och norra delen av planområdet är 
dock flytbenägna. Vid riklig nederbörd eller vattenflöden kan slänterna och 
schaktbotten behöva erosionsskyddas och/eller flackare släntlutningar väljas. 
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I PM geoteknik framgår att förekomst av siltiga jordar har påträffats i område 2 och 
3 (Sweco 2019-10-23). Byggrätten för skola och idrottshall stäcker sig över hela 
område 2 och 3 som också utgör större delen av planområdet. Länsstyrelsen anser 
att det är otydligt var erosionsskydd kan behöva uppföras i relation till var planerad 
bebyggelse är tänkt att uppföras. Det är således oklart om hela den markytan där 
byggrätten gäller är lämplig för planerad bebyggelse.  

Kommunen skriver i planbeskrivningen att i detta skede har inte placering eller 
utformning reglerats i detaljplanen. Ett mer detaljerat förslag kommer i stället att 
presenteras i nästa skede av planprocessen. Byggnader föreslås delvis grundläggs på 
platta på mark och delvis på packad fyllning på berg, beroende på djup till berg från 
grundläggningsnivå. Okontrollerade fyllnadsmassor föreslås grävas bort och ersättas 
med kontrollerade massor. 

Eftersom de siltiga och finkorniga jordarna bedöms som flytbenägna behöver 
kommunen till nästa skede tydliggöra var inom planområdet planerad bebyggelse är 
lämplig med hänsyn till markens beskaffenhet. Restriktioner för var man får bygga 
inom planområdet kan behöva regleras i plankartan. Om bedömningen av platsens 
lämplighet för planerad bebyggelse är beroende av att de siltiga jordarna grävs bort 
och ersätts med kontrollerade massor ska även det framgå av planbeskrivningen.  

Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen på att det i planområdets norra, 
östra och sydvästra del finns aktsamhetsområden för skred i finkornig jordart. Det 
är därför viktigt att kommunen även säkerställer att ras, skred och erosion inte kan 
inträffa på den planerade skolgården inom planområdet. Om skyddsåtgärder krävs 
för att erosion och skred inte ska kunna uppstå på skolgården behöver även detta 
regleras på plankartan.  

På nuvarande underlag kan Länsstyrelsen inte uteslutas att bebyggelsen blir olämplig 
med hänsyn till risken för människors säkerhet eller risken för olyckor och erosion.  

Rådgivande synpunkter  
Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge 
möjlighet till insyn och påverkan. Utöver synpunkter på de statliga ingripande-
grunderna ska länsstyrelsen särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. 
Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i 
plan- och bygglagen, om det behövs från allmän synpunkt. Kommunen bör med 
hänsyn till synpunkterna fundera över om och hur planens utformning eventuellt 
kan ändras. 

Barnkonsekvensanalys 
Kommunen har tagit fram en barnkonsekvensanalys (Sweco 2019-10-24). I 
planbeskrivningen framgår att kommunen lägger stor vikt vid att de 
rekommenderade åtgärderna för ökad trafiksäkerhet beaktas i kommande 
planarbete. Länsstyrelsen efterfrågar dock hur kommunen avser att arbeta med 
övriga åtgärdsförslag som framgår av barnkonsekvensanalysen.  
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Friytan per barn uppgår till 11 kvm, vilket ligger relativt långt från Boverkets 
rekommendation om 30 kvm per barn. Det framgår av planhandlingarna att det 
finns parker och rekreationsytor i närheten av planområdet. Det framgår dock inte 
om kommunen avser att nyttja närområden som kompensation för att möjliggöra 
att barnen får tillgång till fler platser som kan gynna barnens fysiska, mentala och 
sociala utveckling.  

Kommunen beskriver även att inget förslag på utformning tagits fram till 
samrådskedet. Ett mer detaljerat förslag kommer i stället att presenteras i nästa 
skede av planprocessen. Generellt ska hänsyn tas till barns behov av variationsrika 
och kvalitativa utemiljöer i utformningen av förslaget. 

Idag är majoriteten av ytorna på skolgården hårdgjorda vilket inte är en optimal gård 
för barn och elever i skol- och förskoleålder. Området är även begränsat i sin 
storlek vilket innebär att utformningen blir extra viktig med tanke på antalet barn 
och elever som förväntas gå till denna skola. Forskning visar att kuperad och 
naturliga gårdar främjar barns hälsa på olika sätt. Kommunen bör i det fortsatta 
planarbetet även förtydliga hur skolgården ska utformas för att gynna både pojkars 
och flickors lek 

Behovsbedömning/undersökning 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte 
kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Planhandlingarna har kompletterats med ett bebyggelseförslag, vilket underlättar Länsstyrelsens 
bedömning av detaljplanen. I övrigt har synpunkterna beaktats. 

En ny bullerutredning har upprättats som visar att förslaget inte överskrider Boverkets riktvärden 
för buller på skolgård. 

Planhandlingarna har kompletterats med en planbestämmelse och en tydligare beskrivning av 
dagvattenhantering. Vidare har planbeskrivningen förtydligats gällande markföroreningar, erosion, 
ras och skred samt barnkonsekvensanalys.  

Norrenergi AB 
Norrenergi har fjärrvärmeledningar inom nu berörda områden, vi utgår från att  
byggexploatören tar hänsyn till befintliga försörjningsystem. Norrenergi föresätter 
att byggherren tar fram genomförandeavtal, om omläggningar skulle bli aktuella.  

Vid omläggningen bör Norrenergi involveras tidigt för att kunna medverka till 
planering så att omläggningarna ej påverkar befintliga kunder mer än nödvändigt.  
Temperaturförutsättningar måste alltid tas hänsyn till vid omläggningar.  

Vi förutsätter att byggherren står för samtliga kostnader vid eventuella  
ledningsomläggningar. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Synpunkterna har noterats. 
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Trafikförvaltningen 

Framkomlighet  
Planförslaget innebär att busshållplats Kavaljersbacken flyttas något söderut, för att 
ge plats åt ett mer trafiksäkert övergångsställe på Örsvängen. Trafikförvaltningen 
bedömer att flytten är möjlig men önskar fortsatt dialog om placering och 
utformning.  

En hållplats ska förläggas minst 10 m före övergångsställe. Det är även viktigt att 
lastplatsen är tillräckligt bred så att den inte riskerar att störa bussens 
framkomlighet. Förslaget med en in- och utfart till en parkering bakom lastplatsen 
och mittemot hållplatsen kan innebära siktproblem och risk för 
trafiksäkerhetsproblem.  

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Situationen med hållplats, lastplats samt in- och utfart har studerats för att uppnå bästa möjliga 
trafiksäkerhet. 

I övrigt har synpunkterna noterats. 

Vattenfall Eldistribution AB 
Ansvarig för planering inom Sundbyberg för Vattenfall Eldistributions del Ali 
Majeed har haft en diskussion med planarkitekt på Sundbybergs stad Mattias 
Häggblom avseende ett eventuellt behov av E-område och en ny nätstation. 

Följande effektbehov har Sundbybergs stad från anlitad elkonsult: 
- Skola mellan 800 – 1000A, i dagsläget vill vi hålla oss till 1000A 
- Idrottshall 160 – 200A, i dagsläget vill vi hålla oss till 200A 

I dag är den befintliga skolan matad med en gammal kabel med maximalt 200A. 
Själva stationen som matar skolan idag (N350) är redan överlastad och har inte 
mycket kapacitet kvar. Att bygga om befintliga station är inte en alternativ då den är 
långt från skolan vilket ger en dålig elkvalitet på elenergileveransen. 

Vattenfall Eldistribution behöver ett E-område (ny nätstation) för att mata den nya 
skolan. Kommunen har lovat att lägga till ett E-område inför granskning av planen. 
E-området, 10 x 10 meter stort, kan förslagsvis placeras i parkering varvid gäller ett 
skyddsavstånd på minst 5 meter till närmaste brännbar del (byggnad, buske, träd 
etc.). E-området kan även integreras idrottshallen. Vattenfall Eldistribution önskar 
att få en återkoppling inför placering av E-området för samråd, eventuellt ett möte, 
och godkännande. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Plankartan har kompletterats med ett E-område och planbeskrivningen har förtydligats gällande 
ny nätstation. 

Storstockholms brandförsvar 
SSBF har inte identifierat några riskkällor som behöver hanteras. 

Vidare väljer SSBF att endast ge generella synpunkter i detta skede och 
sammanfattar dessa nedan. 
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I planarbetet bör: 
- Räddningstjänstens framkomlighet och möjligheten att genomföra 

räddningsinsatser beaktas. Detta avser både planerad bebyggelse inom den nya 
föreslagna planen samt även planens påverkan på den befintliga bebyggelsen. 
Om SSBF förväntas utgöra den alternativa utrymningsvägen behöver detta tas 
hänsyn till i planeringen. I SSBF:s vägledning VL2014-09 finns mer information 
om bland annat krav på uppställningsplatser, bärighet, fri höjd och svängradie 
för räddningstjänstens fordon m.m. 

- Försörjning av vatten för brandsläckning klargöras. Inom Stockholms stad bör 
det planeras för konventionellt brandpostsystem. Se även SSBF:s vägledning 
VL2014-12. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Räddningstjänsten föreslås angöra skolan och idrottshallen via Ringleken och Örsvängen. Där 
finns även möjlighet att angöra omkringliggande bebyggelse. På sikt, när den nya stickgatan byggts 
ut, föreslås denna ersätta Ringleken som angöringsväg till skolan.  

Försörjning av vatten för brandsläckning beaktas i det fortsatta arbetet. 

Skanova AB 
Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, vid den 
nya stickgatan.  

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Synpunkterna har noterats. 

DHR Sundbybergsavdelningen 
Dhr Sundbyberg lämnar dessa synpunkter, i detta skede i processen har Dhr 
Sundbybergsavdelningen inget att tillägga förutom att det är viktigt att tänka 
på att skoltaxin måste kunna komma nära skolan, för de elever som behöver 
åka skoltaxi. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Synpunkten har noterats. 

Grundskole- och gymnasienämnden 
I underlaget står det att det ska byggas 355 cykelparkeringar vid skolan. Grundskole- 
och gymnasienämnden tycker det är bra att användandet av cyklar möjliggörs och 
uppmuntras men att antalet cykelparkering behövs stämmas av mot det behov som 
en F-6 skola har. Eleverna i de yngre åldrarna cyklar inte till skolan i samma 
utsträckning som de äldre eleverna. Står omfattningen av cykelparkering i relation 
till behovet som en F-6 skola har? Ytan för en skolgård är redan nu begränsad och 
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grundskole- och gymnasienämnden ser hellre att så stor del som möjligt planeras 
till skolgård än antalet cykelparkeringar. 

Samrådshandlingarna berör i olika delar trafikmiljön i området och specifikt säkra 
skolvägar, vilket grundskole- och gymnasienämnden ser positivt på. 

Grundskole- och gymnasienämnden vill framföra att det vid planeringen av skolan 
och skolgården samtidigt tas i aktning hur byggnaderna i det nya centrumet i Ör 
kommer att påverka ljuset som faller på skolan och skolgården. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Antalet cykelparkeringar har justerats till 284, för att möjliggöra mer friyta på skolgård. Antalet 
ska dock kunna utökas till 355 vid behov.  

Skuggstudierna i detaljplanen för Ör centrum har beaktats i planförslaget. Förslaget har utformats 
så att den största delen av skolgården hamnar utanför centrumkvarterets skugga. Skuggan 
påverkar framför allt vändplan, cykelparkeringar och skolbyggnadens södra del. 

Förskolenämnden 
Förändringen med den nya vägen som planeras påverkar förutsättningarna för 
vårdnadshavarna att lämna och hämta med bil på Blåklockans förskola då den vägen 
som idag används försvinner. Samtidigt försvinner också förskolans 
handikapparkering i och med detta förslag. Förskolan ingår inte i det aktuella 
detaljplaneområdet utan tillhör ett annat men även där har förutsättningarna att 
hämta och lämna påverkats. Därför vill förskolenämnden framföra att det är viktigt 
att planera hur vårdnadshavare ska kunna hämta och lämna på förskolan. Alla som 
har sina barn på Blåklockan bor inte i området eller har gångavstånd dit. Antingen 
att detta bevakas i denna detaljplan eller i en angränsande detaljplan. 

Ytterligare en synpunkt som förskolenämnden vill lyfta är att det skapas möjligheter 
för vårdnadshavare och barn att gå via den nya skolgården för att komma till 
förskolan. Det vore olyckligt om det inte finns något sätt att passera skolan utan att 
behöva öppna grindar och gå genom skolgården. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Hämtning och lämning med bil till förskolan föreslås på Örvallens kommunala parkering samt på 
angöringszoner på Örsvängen. Handikapparkering föreslås på ny vändplan i anslutning till 
förskolan.  

Övriga synpunkter har noterats. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Gällande den idrottshall som ska byggas vänder sig nämnden mot benämningen 
mellanstor hall. Den hall som ska byggas är en fullstor hall med en planyta på 20 x 
40 meter. Nämnden välkomnar skrivningen att hallen ska göras tillgänglig för 
föreningsliv och allmänhet under kvällstid och helg.  

Kultur- och fritidsnämnden skulle önska att även en del av skolbyggnadens lokaler 
utformas på så sätt att de kan ha en separat entré så att vissa lokaler kan 
tillgängliggöras för föreningsliv och allmänhet på kvällstid och helg.  
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Nämnden saknar en skrivning i detaljplanen om konstnärlig utsmyckning. En 
procent av produktionskostnaden ska användas till konstnärlig gestaltning. En 
sådan skrivning bör läggas till i planbeskrivningen för att sedan följa med in i 
exploateringsavtal och bygglovsskedet. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Planbeskrivningen har rättats gällande idrottshallens storlek.  

Skolan föreslås ha en separat entré för allmänhet och föreningsliv. 

Planbeskrivningen har kompletterats med en skrivning om konstnärlig utsmyckning. 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden 
Stadsmiljö- och tekniska nämnden är positiv till detaljplan för skola och idrottshall i 
Ör. 

Nämnden är också positiv till att gång- och cykelbanor i området blir allmän 
platsmark och att de ges tillräckliga ytor för områdets karaktär och flöden. 
Anpassning av allmän platsmark och flytt/utökning av ledningar behöver 
samordnas med omkringliggande projekt. 

Plankartan preciserar i detta skede inte var byggnader kan placeras. I det fortsatta 
arbetet anser nämnden att särskild vikt ska läggas vid detaljplanens möte med 
Malins park norr om planområdet. För att möjliggöra en känsla av trygghet i parken 
behöver placering och utformning av byggnader i norra/nordvästra delen av 
planområdet särskilt utredas och väljas med omsorg. Nämnden anser också att 
detaljplanen ska medge en länkande gång- och cykelväg från Ursviksvägen via 
Malins park till Örskolan. I det fortsatta arbetet bör därför en koppling från parkens 
gångväg in till skolgården möjliggöras. 

Av planbeskrivningen framgår att hämtning och lämning av barn till skolan föreslås 
på kommunal parkering på Örvallen. Skolans och idrottshallens behov av 
cykelparkering bedöms kunna samnyttjas, eftersom verksamheternas behov av 
cykelparkering inte sker samtidigt. 

För en långsiktigt hållbar parkeringssituation anser nämnden att skolans 
parkeringsmöjligheter ska utredas vidare. 

Av planbeskrivningen bör det framgå att skolan/skolpersonal tidigt ska informeras 
om områdets förutsättningar, det vill säga att det är nära till kollektivtrafik och gott 
om cykelparkeringsplatser men en begränsad möjlighet till bilparkering. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Planhandlingarna har kompletterats gällande byggnadernas placering och utformning.  

Förslaget har utformats med hänsyn till Malins park och att det ska vara lätt att röra sig mellan 
park och skolgård via gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägens sträckning genom Malins park 
till Ursviksvägen hanteras dock utanför detaljplanen. 

Planbeskrivningen har kompletterats med mobilitetsåtgärder för att minska behovet av bil.  

Övriga synpunkter har noterats.  
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Byggnads- och tillståndsnämnden 
Nämnden ser positivt på det tillskott av platser som planen medför och ser fram 
emot att ta del av de pågående utredningar som kommer att redovisas i nästa skede. 
Med ett högt bebyggelsetryck och stor inflyttning till kommunen finns ett stort 
behov av nya skolor, förskolor och idrottshallar i kommunen.  

Av detaljplanen framgår inte hur stor del av bruttoarean idrottshallen respektive 
skolan behöver. Bruttoarea är svår att hantera i bygglovet då vissa ytor ska räknas 
och andra inte. Nämnden förordar att man använder byggnadsarea. Det är också 
svårt att veta hur stor gården kommer att bli när endast bruttoarea anges.  

I detaljplanen anges att det tidigare gjorts en bullerutredning längs Örsvängen som 
påvisat att byggnaderna längs gatan har en ekvivalent ljudnivå på cirka 45 dBA. I 
nuläget saknas information om när och på vilket sätt bullerutredningen har utförts.  

I detaljplanen anges även att inga luftföroreningar har identifierats i planområdet, 
och att förslaget inte bedöms medföra några större luftföroreningar. I nuläget 
saknas information om hur denna bedömning har gjorts.  

I den dagvattenutredning som tagits fram för att se till dagvattenförutsättningarna 
inom detaljplaneområdet, belyses vikten av att det ska finnas förbättrande åtgärder 
och en ambition om att minska mängden fosfor som lämnar planområdet. Detta är 
positivt och ett viktigt steg i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
vatten. I utredningen beskrivs anläggandet av växtbäddar som en åtgärd för 
dagvattenhantering inom planområdet. Det bör göras en detaljprojektering i syfte 
att säkerställa att man avsätter de ytor som krävs för att dagvattenanläggningarna 
ska nå full potential. 

Det anges även att skelettjordar kan ses som ett alternativ till växtbäddar då de har 
en snarlik reningseffekt på dagvatten. Dessa bör istället ses som ett bra komplement 
till växtbäddar och kan med fördel kombineras. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Plankartan har kompletterats gällande byggnadernas placering, omfattning och utformning. 
Begreppet bruttoarea har utgått. 

En ny bullerutredning har upprättats och planbeskrivningen har kompletterats gällande buller. 
Planbeskrivningen har även förtydligats gällande luftföroreningar. 

Detaljprojektering av växtbäddar inom planområdet görs i ett senare skede. 

Övriga synpunkter har noterats. 

Sundbyberg Avfall & Vatten AB 

Avfall  
Det är positivt att planbeskrivningen tydliggör att avfallshantering i planområdet ska 
ske enligt gällande riktlinjer för avfallshantering. Sundbyberg Avfall och Vatten vill 
tydliggöra att de riktlinjer som ska hänvisas till är "Avfallsföreskrifter för 
Sundbybergs stad", "God avfallshantering vid ny- och ombyggnation - Sundbybergs 
stads riktlinjer" och "Handbok för sopsug".  
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Planbeskrivningen tydliggör att bebyggelsen inom planområdet föreslås kopplas till 
stationär sopsug. Förslag på ny formulering: " Ny bebyggelse ska vara kopplad till 
ett stationärt sopsugssystem".  

Det planeras även för miljörum med källsortering, både för skolan och idrottshallen. 
Precis som planen beskriver ska skolor och restauranger installera fettavskiljare vid 
nybyggnation och beroende på verksamhetens storlek, matavfallskvarn med tank. 

Lösning för vändning vid och angöring till skolans miljörum samt fettavskiljare och 
matavfallskvarn till tank ska planeras enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Det 
är bra att lastplatserna i förslaget inte påverkar ytan för vändning av avfallsfordon. 
Det är också viktigt att säkerställa lämplig reglering av angöring omkring skolan för 
att undvika att fordon står i vägen vid tömning.  

Även lastplatsen vid Örsvängen möjliggör hantering av avfall intill idrottshallen. 
Sundbyberg Avfall och Vatten vill förtydliga att dragvägen på 10 meter gäller för 
båda angöringsplatserna för att möjliggöra arbetsmiljömässigt hållbara lösningar. 
Dragväg vid båda lastplatserna ska klara de krav på lutning som finns i gällande 
riktlinjer. Sundbyberg Avfall och Vatten önskar ett förtydligande på var 
avfallshantering vid Örsvängen är placerad och hur dragvägen från lastplats till 
avfallsutrymme ser ut.  

En lämplig placering behöver också hittas för underjordbehållaren mot Fastighets 
AB Förvaltarens fastighet vid lokalgatan intill Ör centrum. Om nuvarande placering 
inte fungerar utifrån den nya gatustrukturen ska annan placering redovisas.  

Slutligen vill Sundbyberg Avfall och Vatten understryka att trafiklösningen omkring 
Örskolan behöver hanteras i samverkan med detaljplanearbetet för Ör centrum för 
att få till en säker och väl fungerande angöringslösning. Detta för att ta ett 
helhetsgrepp om trafiksituationen och den vändplan som finns inritad i plankartan. 
Vändplanen ska ha kapacitet att klara avfallsfordon, både till skolans miljörum, men 
också för delar av Ör centrum. Fordon ska kunna angöra vid vändplanen utan att 
störa annan trafik till och från skolbyggnaden.  

Vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten  
Stadsdelen Hallonbergen-Ör där detaljplanen är lokaliserad saknar idag kapacitet för 
att hantera spill- och dagvatten för den planerade exploateringen i stadsdelen. En 
utredning pågår för att försöka finna en övergripande VA-lösning för stadsdelen. 
Utredningen visar att en ny pumpstation för spillvatten och nya tryckledningar in till 
Sundbybergs centrala delar måste byggas för att planerad exploatering i stadsdelen 
ska vara möjlig att genomföra. Dessa nya VA-anläggningar kommer att kräva nya 
detaljplaner och nya beslut. Den övergripande VA-lösningen påverkar möjligheten 
för att ansluta Örskolan. Positivt för Örskolan är att det statistiska 
brukningsmönster för vatten och avlopp för skolor är annorlunda jämfört med 
brukningsmönster för bostadshus, vilket är norm i Hallonbergen-Ör.  

Det innebär att det maximala flödet från Örskolan inträffar vid ett annat tillfälle än 
då det maximala inflödet till pumpstationen inträffar. Effekten är att belastningen 
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från Örskolan på pumpstation och avloppsnät inte blir avsevärd. Förslaget i 
VA-utredningen att flytta anslutningspunkt till nordöstra delen av fastigheten är 
också en förutsättning som underlättar en anslutning av Örskolan, utan behovet av 
att anlägga en ny pumpstation.  

Men för att kunna ansluta Örskolan till avloppsnätet måste flera förstärknings-
åtgärder på den befintliga pumpstationen och nedströms ledningsnät genomföras. 
Exempel på nödvändiga arbeten är t ex byte av pumpar i Örs pumpstation, 
ledningsomläggning i gatan Örsvängen. Ytterligare förstärkningsåtgärder som är 
under utredning är omläggning av ledningsnätet längs Ursviksvägen och i Duvbo.  

Ledningsomläggningen i Örsvängen behöver koordineras med Stadens ombyggnad 
av gatan och andra ledningsägare. Sundbyberg Avfall och Vatten behöver därför 
tillsammans med Staden och andra berörda ledningsägare snarast påbörja planering 
av omläggning av infrastruktur i Örsvängen, så att försörjning av Örskolan tryggas. 
Sundbyberg Avfall och Vatten har påbörjat en förstudie VA i området för att ta 
fram en lösning så att anslutning av Örskolan och Ör centrum möjliggörs.  

Flera av ledningsomläggningarna som redovisas i VA-rapporten berör Ör Centrum 
som är den största pågående detaljplanen i närområdet. All ledningsomläggning som 
berör Örskolan och Ör Centrum bör samordnas, t ex med att ingå i gemensam 
systemhandling för att spara tid och optimera lösning. I systemhandlingen behöver 
det även ingå att flytta dagvattenutloppet som försörjer Ör centrum och delar av 
Örsvängen, som idag går med kraftigt reducerad kapacitet i Solnas naturreservat.  

Till samrådet har två rapporter bilagts som beskriver lösningar för förstärkning av 
det befintliga vatten och avloppssystem. Båda rapporterna har framtagits i samråd 
med Sundbyberg Avfall och Vatten och är också godkända. Det framgår dock inte i 
rapporterna hur/om projekt Örskolan arbetar med att minimera vattenförbrukning, 
tex med snålspolande toaletter och duschar. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Planbeskrivningen har förtydligats gällande avfallshantering. 

Planarbete för Örskolan och Ör centrum har samordnats. Den nya vändplanen i detaljplanen för 
Örskolan ska i framtiden kunna anslutas till en ny stickgata från väster, vilken hanteras inom 
detaljplanen för Ör centrum. Där kommer även hantering av markbehållare på Förvaltarens 
fastighet att ingå. 

För att nya byggnader ska klara att anslutas till avloppsnätet föreslås förstärkningsåtgärder på 
befintligt ledningsnät och befintlig pumpstation. Ledningsomläggning i Örsvängen och eventuell flytt 
av dagvattenutlopp hanteras i ledningssamordningen för Ör centrum.  

Minimering av vattenförbrukning hanteras i kommande detaljprojektering av skola och idrottshall. 

Övriga synpunkter har noterats. 

Privatperson 1 
Jag arbetar för som lärare på den tillfälliga skolan och ser verkligen fram emot en ny 
skola med stora, ljusa och genomtänkta lokaler. En tanke som slog mig när jag 



  

Samhällsbyggnads- och 
serviceförvaltningen 
Mattias Häggblom/John Reinbrand 

2020-05-11  15 (21)  
DNR KS-0914/2017  
  

 
 

tittade på ritningarna för skolans placering är bristen på parkeringsplatser både för 
anställda och för vårdnadshavare. Jag som kommer med bil till min arbetsplats 
tvingas i dag att stå på bostadsområdets besöksparkering vilket kostar 40 kr om 
dagen! För att göra skolan till en attraktiv arbetsplats borde det finnas 
parkeringsplatser avsedda till de anställda så som det finns på andra skolor eller 
arbetsplatser. 

En annan aspekt är vårdnadshavare. Eftersom skolan kommer att bli så pass stor så 
kommer upptagningsområdet att bli mycket större vilket gör att flera familjer 
kommer att lämna och hämta sina barn med bil. Vart ska de ställa sin bil? Idag har 
vi ett stort problem med föräldrar som parkerar på andra sidan gatan och barn som 
springer själva över gatan för att undvika p-bot. Det är farligt för barnen och 
stressande för föräldrarna. 

Det bör finnas av- och påstigningszoner, men även riktiga parkeringsplatser för de 
som kommer till skolan för olika möten, samtal och besök. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Parkeringsplatser för anställda samt hämtning och lämning av barn föreslås på Örvallens 
kommunala parkering. Hämtning och lämning av barn föreslås även på angöringszoner på 
Örsvängen. För att underlätta för fotgängare som behöver passera Örsvängen mellan Örvallen och 
skolan föreslås övergångsstället hastighetssäkras. 

Privatperson 2 
Sundbybergs stad planerar att bygga en ny skola där den ursprungliga 
Örskolan ligger. Detta är mycket glädjande, då barnen i Ör alltför länge har 
varit hänvisade till barackerna vid Ursviksvägen. Det är också bra att man 
bygger en idrottshall som planeras kunna användas även kvällstid. 

Men man skriver i detaljplanen att skolan ska rymma över 600 elever, varav 
mer än hälften beräknas komma från Hallonbergen. Varför ska lilla Ör ha en 
skola för barn från stora Hallonbergen? Är inte Hallonbergsbarnen värda en 
egen skola i sitt eget område? 

Man skriver om säkra vägar till skolan, men barnen i Hallonbergen kan 
omöjligt få en säker skolväg då alla måste passera Hallonbergsplan med all 
trafik – bussar, bilar, cyklar – och stort antal människor som skyndar mellan 
tunnelbana och bussar. Bygg en skola i Hallonbergen! 

Man skriver även i detaljplanen om att angöra en ny gata längs med 
Majeldsvägen, tänkt för transporter till och från skolan. Majeldsvägen, liksom 
flera av ”vägarna” i Ör, har en bilfri gård där barnen kan leka tryggt. Att då 
anlägga en väg för tunga transporter precis i anslutning till gården är inte 
särskilt barnvänligt eller tryggt och säkert. 

Bygg Örskolan för barnen i Ör, och låt Hallonbergsbarnen få en egen skola. 
Därmed blir skolbyggnaden mindre och även idrottshallen, vilket bara är 
positivt för dem som bor i närområdet, och vilket inkräktar mindre på 
grönområden med sitt djurliv (rådjur, harar, räv, grävling och fladdermöss 
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förutom alla fåglar). 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Örskolan har idag elever från både Hallonbergen och Ör, vilket främjar integrationen mellan de 
olika stadsdelarna. Skolan behöver dock nya lokaler, samtidigt som det finns behov av att utöka 
antalet elevplatser. Att bygga nya skolor är kostsamt och tidskrävande, varför beslut har tagits om 
att satsa på en ny skola i Ör. 

En viktig strategi i utvecklingen av Hallonbergen och Ör är att öka trafiksäkerheten i 
stadsdelarna. Det görs bland annat genom att prioritera fotgängare och cyklister, hastighetssäkra 
gator och skapa nya övergångsställen. På så sätt möjliggörs säkra skolvägar för de barn som rör 
sig mellan Hallonbergen och Ör. 

Lastbilar föreslås angöra skolan via Ringleken. På sikt planeras dock en ny stickgata för 
angöring, vilken hanteras i detaljplanen för Ör centrum. Den planerade stickgatan ska utformas 
på ett trafiksäkert sätt med hänsyn till angränsande bostadsgård. 

En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts, som visar detaljplanens påverkan på 
kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker för människors hälsa eller 
för miljön. Undersökningen visar att planförslaget inte har en betydande miljöpåverkan. 

Övriga synpunkter har noterats. 

Privatperson 3 
Vi vill att det ska byggas en fin och bra lekplats med bra kompetent personal med 
bra trygghet på skolan.  

Jag hoppas att den ska bli bra till oss som bor i Hallonbergen-Ör. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Synpunkterna har noterats. 

Privatperson 4 
Jag är positiv till detaljplanen trots att det inte är tydligt vad som ska göras. Bra 
lokaler för utbildning gör att både personal och elever trivs.  

Bra förutsättningar för utbildning ger bättre förutsättningar för livet och allas vår 
framtid. Heja! 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Synpunkterna har noterats. 

Privatperson 5 
Minska antalet elever! 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Se svar till privatperson 2. 

Privatperson 6 
Vad bra att arbetet med ny skola i Ör kommer igång! Har inga barn i skolan men 
tänker varje gång jag går förbi den nu öde gamla skolan och de tillfälliga barackerna 
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att när kommer en lösning? Så hurra och heja på. Och i kommunal regi, alltså 
driften, ja tack. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Synpunkterna har noterats. 

Privatperson 7 
Vi önskar att det finns en kiosk för mellanstadiet och uppåt. Dit kan de gå under 
rasten eller efter skolan. Det vi hoppas finns är även skåp med lås. En ungdomsgård 
på skolan är mycket efterfrågat. Mer extrarum så som grupprum. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Synpunkterna har noterats. 

Privatperson 8 
Jag tycker de borde bygga en gård som är anpassad för alla åldrar med tanke på att 
de expanderar klasserna till åk 9. Hoppas man i alla fall. Jag personligen kommer 
sluta när den nya skolan byggs men hoppas mina mindre syskon kan gå där då. Den 
nuvarande idrottshallen tycker vi är för liten och hoppas den expanderar. Vi önskar 
även att det finns separata NO- och bildsalar. Även för hemkunskapssalar. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Synpunkterna har noterats. 

Privatperson 9 
De borde ge oss alla egna datorer och hörlurar. Och även fixa egna salar som musik. 
Och även fixa egna danssalar där man kan dansa hiphop och balett.  

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Synpunkterna har noterats. 

Privatperson 10 
Vi vill ha ett eget/privat nätverk. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Synpunkten har noterats. 

Nätverk Ör 
Nätverk Ör har två huvudargument mot byggnation av en ny Örskola med plats för 
630 elever:  

1. En skola av den storleken utgör inte en bra miljö för skolbarnen. Den bör rymma 
ca 300 elever och eftersom merparten av barnen förutsägs komma från 
Hallonbergen finns all anledning att bygga en skola av samma storlek där.  

2. Skolan kommer att medföra en kraftig försämrad boendemiljö för bosatta på 
Kavaljersbacken, Majeldsvägen och även Örsvängen. Höjden på skolan gör att 
dagsljus och solljus minskar avsevärt. Det kan befaras att ljudnivån blir så hög att 
den kommer att inverka störande på omgivningen.  

- Bygg Örskolan för F – 6 för de prognostiserade ca 300 eleverna.  
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- Tänk först och främst på barnens hälsa och välbefinnande, bra 
utvecklingsmöjligheter samt bra och säkra vägar till och från skolan.  

- Bygg idrottshallen på den plats där nuvarande gymnastiksalen finns.  
- Slopa Norra Gatan och använd Ringleken för transporter till och från skolan.  
- Bygg motsvarande F – 6 stora skolor i Hallonbergen.  
- Om befolkningsutvecklingen följer det prognostiserade antalet invånare bör 

planering snabbt igångsättas för ytterligare skolor i andra stadsdelar.  
- Om byggnationen genomförs som föreslagits kommer boendemiljön påverkas i 

Stadsdelen Ör. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Se svar till privatperson 2. 

En solstudie har tagits fram som visar att planförslaget har liten påverkan på omgivande bostäder.  

Viss ljudnivå på skolgård är naturligt under den tid som skolan har öppet. Om ljudnivån skulle 
vara störande för omgivningen finns dock möjlighet till åtgärder, till exempel olika utsläppstider 
eller bullerskydd.  

Idrottshallens placering och utformning har studerats utifrån hänsyn till skolgård och omgivande 
bebyggelse. 

Arbetet med lokalförsörjning i staden pågår fortlöpande och nya skolor planeras efter behov. 

Brf Logen 
Vi från styrelsen i BRF Logen i Ör vill lite kort säga att det förslag som finns från 
kommunen inte verkar vara genomtänkt och i sin utformning inte lämpligt för 
denna plats. 

Vill härmed intyga att vi stödjer Nätverk Örs skrivelse. 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Se svar till privatperson 2 och Nätverk Ör. 

Brf Kavaljersbacken 
Brf. Kavaljersbacken anser att den nya Örskolan med 5 våningar som angivet 
högsta våningsantal och med en högsta nockhöjd på 40 meter är en alldeles för 
hög byggnad så nära flerfamiljshus. 
Brf. Kavaljersbacken kan i detta skede endast yttra oss om höjden och antal 
våningar, eftersom det saknas uppgifter i samrådshandlingen om placering och 
utformning av skola, förskola och idrottshall. 
Den nya skolan kommer, med sina 5 våningar, med en nockhöjd på 40 meter, som 
innebär 25 meter över den nuvarande skolgården, att skugga stora delar av Brf. 
Kavaljersbackens fastighet Gulmåran 1. 
Skolan kommer dessutom att byggas för ca 630 elever mot tidigare 200 elever. 

Hur påverkar detta ljudnivån för de boende på Kavaljersbacken och Majeldsvägen? 
Hur påverkar detta ljusinsläppet i lägenheterna på Kavaljersbacken och 
Majeldsvägen? 
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Avsaknaden av solstudie och dagsljusberäkningar gör det mycket svårt Brf. 
Kavaljersbacken att bedöma hur mycket de boende i fastigheten påverkas av 
dagsljusinsläpp och hur omfattande skuggningen av fastigheten blir. 
Brf. Kavaljersbacken anser att det måste göras dagsljusberäkningar för att 
konstatera om man kan uppfylla kraven på en dagsljusfaktor på 1,0 och att man 
även presenterar en solstudie inför granskningsskedet. 
Det bör även göras en bullerutredning om ljudnivån för de boende på 
Kavaljersbacken och Majeldsvägen. 
Vi som bor på Kavaljersbacken är redan idag drabbade av en mycket hög ljudnivå 
ifrån förskolan Blåklockan. Det är redan ett flertal boende som har valt att flytta 
härifrån på grund av den enormt höga ljudnivån. 
Tillkommer det dessutom ca 630 elever kommer det definitivt inte att bli en lägre 
ljudnivå för de boende. 
Man måste alltid beakta att det finns många människor i dagens samhälle som 
arbetar i skift och som arbetar natt, t.ex. de som arbetar i vården, inom poliskåren, 
hos brandkåren och inom många andra jouryrken och serviceyrken. 
Brf. Kavaljersbacken noterar att fastigheten på Kavaljersbacken, Gulmåran 1, är 
inritad med sex våningar, vilket i dagsläget inte är med verkligheten 
överensstämmande. Fastigheten Gulmåran 1 är endast tre våningar hög i riktning 
mot den nya Örskolan. Se figur 3 på sidan 7 i Trafik- och mobilitetsutredningen. 
Enligt en lagakraftvunnen detaljplan kommer Brf. Kavaljersbacken ha möjlighet att 
utöka fastigheten med tre våningar om projektet kommer att bli av. 
Brf. Kavaljersbacken vet inte om vi kommer att få ett beviljat bygglov eftersom 
Brf. Kavaljersbacken och bygglovsenheten har väldigt olika syn i bland annat 
gestaltningsfrågan. 
Det är därför inte korrekt att visa fastigheten Gulmåran 1 med sex våningar i 
underlag för planbeskrivningen när det inte är ett fullbordat faktum. 

Brf. Kavaljersbacken noterar att gångvägen som går från Örsvängen (mittemot 
Logdansvägen 6) och förbi hela Brf. Kavaljersbackens fastighet, från nr. 16 - nr. 2 
”ska studeras vidare” enligt Trafik-och mobilitetsutredningen. Se sidan 22 andra 
stycket. 
Vad innebär detta för de boende på Kavaljersbacken? 
Kommer Brf. Kavaljersbacken att få information avseende denna fråga och i så fall 
när? 
Brf. Kavaljersbacken anser att vi, som direkt berörd fastighet, snarast ska få 
fullständig information i denna fråga. 

Enligt Swecos dagvattenutredning så föreligger det en översvämningsrisk för 
fastigheten på Kavaljersbacken. Se figur 15 sidan 22 och figur 16 på sidan 23 med 
tillhörande text. 
Exakt vad innebär detta för fastigheten på Kavaljersbacken? 
Vad innebär de föreslagna lösningarna för Kavaljersbacken? 
Det borde vara en självklarhet att man har en kommunikation med de direkt 
berörda fastighetsägarna i sådana viktiga frågor. 
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Brf. Kavaljersbacken har inte heller i denna fråga fått någon som helst information, 
vilket vi självklart anser att vi bör få snarast möjligt. 

Idrottshallen ska enligt uppgift ha öppet både dagar, kvällar och helger, vilket 
kommer att ha en mycket negativ inverkan på boendemiljön för de boende på 
Kavaljersbacken och även de boende på Örsvängen. 
Redan idag är det en mycket hög belastning på parkeringsplatserna på Örvallen, 
minst 8 månader per år när fotbollssäsongen pågår. Parkeringsplatserna på Örvallen 
kommer absolut inte att räcka till för alla dessa olika aktiviteter. 
Det kommer med all säkerhet att bli ett stort problem för Kavaljersbackens lilla 
återvändsgata med många otillåtna parkeringar. 
I samrådshandlingen framgår placeringen av vändplanen mellan skolan och 
förskolan Blåklockan, som också gränsar till Kavaljersbackens fastighet. 
Hur kan denna placering av vändplanen öka trafiksäkerheten? 
Det kommer att minska trafiksäkerheten för alla gångtrafikanter. 
Det kommer inte minska antalet föräldrar som kör in där för att hämta och lämna 
sina barn. Det är föräldrar som redan är stressade och på väg till arbetet som snabbt 
måste lämna och hämta sina barn, De kommer inte parkera ända nere vid Örvallen 
för detta. De kommer att köra in på vändplanen och de kommer med all säkerhet 
också upptäcka att det är mycket nära till skolan om de stannar på Kavaljersbacken 
vid port nr. 6 och låter barnen gå igenom portiken och sedan gå uppför backen till 
skolan. Detta kommer ytterligare att öka belastningen på Kavaljersbackens lilla 
återvändsgata. 

Brf. Kavaljersbacken anser att man ska göra en miljökonsekvensutredning utifrån de 
boendes perspektiv. 
Boendemiljön kommer definitivt att påverkas mycket negativt för boende på 
Kavaljersbacken, Majeldsvägen och Hästhoven 2. 

Bygg en mindre skola i Ör! 

Bygg nya skolor i andra stadsdelar! 

Brf. Kavaljersbacken är mycket positivt inställda till att det byggs en ny och fin 
skola, men det är inte rätt plats för en så gigantiskt stor skola! 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens svar 
Se svar till privatperson 2 och Nätverk Ör. 

Det är olyckligt att illustrationen på s. 7 i trafik- och mobilitetsutredningen visar påbyggnad av 
Brf Kavaljersbacken. Illustrationen bedöms dock inte vara av så stor vikt att den behövs redigeras. 

Gångvägen jämte Brf Kavaljersbackens hus påverkas där den ansluter till planområdet. Där 
föreslås en annorlunda sträckning för de som till exempel vill ta sig mellan Brf Kavaljersbacken 
och Malins park (se illustrationsplan i planbeskrivningen). I granskningsskedet finns möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget, som senare kommer att studeras vidare i detaljprojektering av 
skolgård. 
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Översvämningsrisken på Brf Kavaljersbackens fastighet hanteras genom de åtgärder för 
dagvattenhantering som föreslås i planbeskrivningen, till exempel växtbäddar på skolgård och ett 
avskärande dike.  

Idrottshallen bedöms vara till gagn för de boende i Ör som vill nyttja dess aktiviteter. Idrottshallen 
bedöms även bidra till mer liv och rörelse i området, vilket i sin tur skapar trygghet. 

Idrottshallens behov av besöksparkering kan täckas av Örvallens kommunala parkeringsplatser, 
enligt trafikutredningen. 

Vändplanen utformas så trafiksäkert som möjligt för att tillgodose säkra skolvägar, till exempel 
via genomgående gångbanor och gångpassage. För att förebygga att vändplanen används för 
hämtning och lämning kan lokala trafikföreskrifter användas, till exempel stoppförbud för 
privatbilister. På Örsvängen föreslås även angöringszoner för hämtning och lämning, vilket 
förebygger att vändplanen och Kavaljersbacken används för ändamålet. 
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