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 PLANBESKRIVNING 
 Antagandehandling 
 
 

Detaljplan för Ridanläggning i Miloområdet, 
Milstensvägen 138 (del av Sundbyberg 2:74 samt 
Sundbyberg 2:44) 
 
                                      

 
Flygfotot med planområdet och Igelbäckens naturreservat markerade  

 

Planprocessen  
 
Detaljplanen har genomförts med normalt förfarande. Detaljplaneförslaget grundar 
sig på ett program för detaljplanen. Detaljplaneförslaget har tidigare varit utsänt på 
program, samråd och utställning.  
 
Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Denna detaljplan påbörjades 
innan den 2 maj 2011, och är därmed upprättad i enlighet med PBL 1987:10. 
 
 

 
 
 

START 

SAMRÅD 

UTSTÄLLNING 

ANTAGANDE 

LAGA 

KRAFT 

Så här långt har vi kommit i planprocessen 

PROGRAM 
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Handlingar 
Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser. Till planen 
hör dessutom: 

 denna planbeskrivning 
 genomförandebeskrivning 
 fastighetsförteckning 
 miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken, Atkins 2013-03-14 

 
Övrigt planeringsunderlag  Program för Miloområdet, Sundbybergs stad 2009-04-27 

 Byggnadsantikvarisk utredning, Per Nelson byggnadsvårdsbyrå 2010-01-31 

 Arkeologisk utredning i Miloområdet, Stockholms Läns Museum 2011:45 

 PM-Markradon, Ramböll, 2013-01-31 

 PM – Markmiljöundersökning etapp 2, Ramböll, 2013-02-04 

 PM -Dagvatten, Atkins 2013-03-14 
 Trafikutredning för detaljplan för ridanläggning inom Miloområdet, Atkins 

2012-12-17 

 Trafikutredning för planprogram Miloområdet, Atkins 2013-03-13 
 Arkeologisk förundersökning, ”En boplats i Ursvik”, Arkeologikonsult 

2013:2690 
 Slutmeddelande arkeologisk förundersökning, Länsstyrelsen 2013-06-12 

 
 
Syfte och huvuddrag 
Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en ny ridskola för 38-40 hästar i 
norra delen av Miloområdet i Kymlinge, Sundbyberg. Planen medger uppförande av 
en större byggnad innehållande stall, ridhus och servicedel samt anläggning av de 
utvändiga ytor som tillhör en ridanläggning, såsom hagar och paddock. I anslutning 
till området för ridanläggning planläggs ytor för parkering och gata.   
 
Ett förslag för utveckling av hela Miloområdet sändes ut på programsamråd år 
2009. Ridanläggningen ingick i programförslaget. Detaljplanen för ridanläggningen 
utgör en första etapp av planläggning för Miloområdet.   
 
 
Bakgrund  
Den 26 november 2007 beslutade kommunfullmäktige att ge stadsbyggnads- och 
miljönämnden i uppdrag att påbörja planarbete för Sundbyberg 2:74, Miloanlägg-
ningen. I planuppdraget poängterades att särskild vikt ska läggas på att säkra 
tillgängligheten till Igelbäckens naturreservat, kommunala verksamheter och 
servicefunktioner. Möjlighet till rekreation, fritidsändamål, utbildning och barn-
omsorg skulle också utredas.  
 
Miloanläggningen ligger på fastigheten Sundbyberg 2:74 som tidigare ägdes av 
Fortifikationsverket. Fortifikationsverket har avvecklat sin verksamhet och 
Sundbybergs stad har förvärvat området. Fastighetsreglering pågår. Området har 
tidigare varit inhägnat och inte tillgängligt för allmänheten. Under år 2012 togs 
inhägnaden bort och området öppnades upp för allmänheten. Fastigheten har ett 
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viktigt strategiskt läge mellan det nyetablerade området Ursvik och Igelbäckens 
naturreservat.   
 
 

 
Programområdet med planområdet markerat.  

 
Program för Miloområdet 
År 2009 genomfördes ett programsamråd för hela Miloområdet. I programmet 
prövades ridskola, brukshundsklubb, fotbollsplan, motionsgård, plats för att besöka 
smådjur, lokaler för parkenhetens verksamhet samt skolverksamhet. I programmet 
prövades även om det fanns utrymme för föreningslokaler och hantverk, 
konstfrusen is och område för kolonilotter. Två alternativa förslag presenterades. 
Plats för ridskola föreslogs i båda alternativen i den norra delen.  
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Inriktningsbeslut för fortsatt planering av Miloområdet 
Under 2012 har fyra arkitektkontor fått i uppdrag att utforma visionsdokument för 
Miloområdet. En tjänstemannaberedning utsåg förslaget ”Vegetation skapar 
ramverket” av Tema landskapsarkitekter, som underlag till fortsatt planering, vilket 
presenterades på exploateringsutskottet den 30 oktober 2012. 
 

Temas förslag 
Tema vill med sitt förslag förena en flexibel helhetslösning för de nya 
verksamheterna, med platsens historia som kulturlandskap och odlingsbygd med 
gamla boplatser. Gestaltningen tar avstamp i platsens landskapskvaliteter och 
topografi samt de platsbildningar och potentiella entrélägen som militärens aktivitet 
har lämnat.  

 
Illustrationsplan för Miloområdet, Tema landskapsarkitekter 2013-03-06.  

 
Området angörs via tre entréer; huvudentrén från Milstensvägen i söder, 
friluftsentrén från naturreservatet och, när Västra Ursvik är utbyggt, även en entré i 
nordvästra delen vid ridanläggningsentrén från Ursvik. Entréerna förstärks genom 
en tydlig gestaltning.  
 
Den väg som idag går genom områdets östra och norra delar föreslås justeras något 
i sträckningen och utgöra områdets huvudstråk. Gatan dimensioneras för busstrafik 
och kantas av en separat gång- och cykelbana. 
 
Vid södra infarten föreslås en större parkering med ca 150 platser fördelade på ytor 
kring byggnad 77. Vid den nordvästra entrén föreslår Tema 50 stycken 
parkeringsplatser.  
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken 
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i MB 3, 4 
och 5 kapitlet.  
 
Riksintressen 
Området berörs inte av några riksintressen. 

 
Mellankommunala intressen 
Planförslaget bedöms inte vara av mellankommunalt intresse. 
 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 
Planförslaget bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormer för luft överskrids och 
bedöms heller inte försvåra möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormer i 
Edsviken. 
 

Planförslaget bedöms inte medföra någon försämring vad avser hälsa och säkerhet 
inom eller i anslutning till området. 
 

Planområdet 
 
Läge och areal 
Miloområdet utgör den yttre gränsen av bebyggelsestrukturen i Sundbyberg. 
Området angränsar till Igelbäckens naturreservat och Järvakilen. Järvakilen är ett 
regionalt grön- och friluftsområde som sträcker sig från de centrala delarna av 
Stockholms innerstad, genom Nationalstadsparken och vidare genom Solna, 
Sundbyberg och Stockholm. 
 
Planområdet för ridanläggningen ligger i norra delen av Miloområdet och omfattar 
ett område på drygt 3,5 hektar, varav ca 1,4 hektar ligger inom Igelbäckens 
naturreservat. En ridanläggning bedöms vara förenlig med reservatets syfte att 
gagna det rörliga friluftslivet. Den del av naturreservatet som berörs bedöms inte ha 
några stora naturvärden.  
 
Markägoförhållanden 

 
Fastigheter som berörs av planförslaget. Streckad linje illustrerar plangräns.  
 

Fastigheten Sundbyberg 2:44 (där naturreservatet ingår) ägs av Vasakronan AB. 
Fastigheten Sundbyberg 2:74 (Miloområdet) ägs av Sundbybergs stad.  

Doknr: SMN-1499/2012-31 Diariedatum: 2013-08-14 Godkännare: Göran Langer



6(24) 

Tidigare ställningstaganden 
 
Idrottsalliansen 
Den politiska ledningen och Sundbybergs Idrottsallians genomförde i augusti 2008 
ett handslag om hur och var satsningar på nya anläggningar ska ske. Syftet var att ge 
idrottsföreningar möjlighet att öka sin verksamhet, så att idrotten blir en aktiv del i 
integrationsarbetet i staden och att möjligheten till spontanidrott i olika stadsdelar 
utökas. Handslaget gäller tillsvidare, omfattar åren 2008-2018, och avser en 
kommunal satsning på ca 250 miljoner kronor under perioden. Satsningen ska ske i 
en kontinuerlig och levande dialog mellan idrotten och staden, där ett nettotillskott 
eftersträvas så att befintliga möjligheter och idrotter får ett gott stöd samtidigt som 
nya idrotter växer fram. 
 
De mål som speciellt berör planområdet är: 
• Det skyddade naturreservatet tillsammans med Milot och Norra Kymlinge 
utvecklas för idrotten och det rörliga friluftslivet och ett ridhus etableras i 
anslutning till Milot.  
• Behovet av olika former av föreningslokaler tillgodoses och att dessa kan 
samordnas och samutnyttjas på en eller flera utvalda platser i kommunen.  
 
Detaljplaner 
Området är tidigare inte detaljplanelagt.  
 
Översiktsplan 
I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2010, anges 
Miloområdet som ett förändringsområde som överensstämmer väl med 
intentionerna i denna detaljplan. En viktig utgångspunkt är att tillgängligheten från 
området till naturreservatet ska öka i framtiden.  
 
Naturreservat 
Planområdet ligger till viss del inom Igelbäckens naturreservat. Reservatet inrättades 
2004 för att gagna det rörliga friluftslivet och den biologiska mångfalden. Endast 
byggnader/anläggningar som har anknytning till ändamålet med reservatet kan efter 
tillstånd från kommunen få uppföras i reservatet. 
 
 

Planering i närområdet 
 
Stora Ursvik 
Kommunen planerar för en ny stadsdel i Stora Ursvik. Fullt utbyggt omfattar 
projektet ca 5 000 bostäder. En fördjupad översiktsplan för den nya stadsdelen i 
Stora Ursvik antogs av kommunfullmäktige i juni 2003. Utbyggnaden och inflytt-
ningen påbörjades 2007. I de första etapperna har främst radhus och villor uppförts. 
Planläggning pågår för ytterligare områden. Väster om Miloområdet pågår 
planarbete för etappen Västra Ursvik som föreslås kopplas ihop med Miloområdet. 
 
Utbyggnaden av Stora Ursvik beräknas ske i etapper fram till 2025. 
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Illustrationsplan för Ursvik, stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Strukturplanen för 
Västra Ursvik är under bearbetning. 
 

Planeringsförutsättningar 
 

Historik 
Hela Järvafältet köptes av staten 1905 för att bedriva militär verksamhet inom 
området. Miloområdet uppfördes som ett av de sista områdena och är ett av de 
militära områdena på Järvafältet som har varit kvar längst. Miloområdet har varit 
underhållsområde för förrådshållning och verkstadsområde för Försvarsmaktens 
verksamhet sedan fyrtiotalet. Därutöver har frivilligorganisationer och Hemvärnet 
utnyttjat området. Den militära verksamheten inom området avvecklades under 
åren 2007-2008.  
 
Planområdet 
Planområdet omges till största delen av naturmark. En mindre asfalterad väg som 
slutar i en vändplan i västra delen ingår i planområdet och utgör dess södra gräns. 
Ett antal byggnader som tillhört den militära verksamheten är grupperade längs 
vägen och vändplanen.  

planområde 
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Vy mot vändplan i västra delen av planområdet 

 
Befintliga byggnader i området 
Inom Miloområdet finns ca 30 byggnader av varierande ålder, storlek och skick. 
Samtliga är uppförda under den tid då området varit under militärens förvaltning. 
Den äldsta bebyggelsen är från 1930-talet. Den största delen av beståndet består av 
förrådsbyggnader. Nio byggnader: nr 5,6,7, 8, 9 32, 44, 74 och 76 (enligt numrering i 
Garnisonsplanen), berörs av planen för ridanläggningen. Nedan är ett utdrag ur 
Garnisonsplanen från 2004 som bland annat redovisar en bedömning av 
byggnadernas funktion och skick.  
 

 
Befintliga byggnader, utdrag ur Garnisonsplanen  

 
Byggnad nr Benämning Bygg.år BTA m² Skick Nyttjare Funktion 
5-9 Förråd  1930-34 209 per 

enhet 
2-3 Försörjningsenhet 

Sthlm 
Förråd 

32 Förråd kalla 1946 475  2 Försörjningsenhet 
Sthlm 

Förråd 

44 Förråd kalla Uppgift 
saknas 

800  4 Försörjningsenhet 
Sthlm 

Förråd 

74 Förråd 
varma 

1938 760  1 outhyrt Förråd 

76 Betongkur 1938 20 4 outhyrt Betongkur 

 
Befintliga byggnader som berörs av planförslaget, utdrag ur tabell från Garnisonsplanen. 
1=mycket dåligt skick, 2=dåligt skick, 3=medelgott skick, 4=gott skick, 
5=nybyggnadsskick.  
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I direkt anslutning till planområdets sydvästra hörn (markerad som en vit rektangel) 
ligger ett bergrum som ägs och fortsatt kommer att ägas av Fortifikationsverket. 
Bergrummet kommer att används som lagerlokal och personalutrymme. Ett 
fläktrum ovan mark samt plats framför bergrummet för angöring av mindre lastbilar 
kommer att behövas. Bergrummet kommer troligtvis att hägnas in.  
 
 
Kulturhistoriskt intressanta byggnader 
Av de befintliga byggnaderna finns det ett antal som ur kulturhistorisk synpunkt är 
mer intressanta än de övriga. Efter programsamrådet 2009 togs en antikvarisk 
förundersökning med värdebeskrivning fram. Främst är det byggnader som 
fungerar som historiebärare för platsens kulturhistoriska karaktär. Nedan är ett 
utdrag ur den antikvariska förundersökningen med en kulturhistorisk klassificering, 
värderingskarta utifrån genomförd inventering. Klassificeringen visar att av de 
byggnader som berörs av planförslaget bör byggnad 5-9, 32 och 76 bevaras och 
nyttjas. Byggnad 74 och 44 har begränsade värden och kan undvaras.  
 
 

 
Kulturhistorisk klassificering, värderingskarta upprättad utifrån genomförd inventering. 
Byggnader med högt värde. Bevaras. Byggnader med visst värde. Bör bevaras och 
nyttjas. Byggnader med begränsat värde. Kan undvaras. 

 
Mark och vegetation 
Miloområdet är delvis öppet och delvis skogsbeklätt. Järvafältet i sin helhet utgör 
resterna av en landsbygd präglad av jord- och skogsbruk, i ett bevarat kultur-
landskap med skikt från bland annat bronsåldern. I norra delen, där ridanläggningen 
planeras, utgörs naturmarken av ett igenvuxet kulturlandskap med många ungträd 
och sly.  
 
I norra delen av planområdet löper Krutbanan, en före detta banvall som ömsom 
ligger som en ås i landskapet och ömsom går genom bergsschakt. Den har sin 
startpunkt i Ulriksdal ca 3 km sydost om området och mynnar ut i vändplanen i 
västra delen av planområdet och vidare in i bergrummet. Krutbanan utgör ett viktigt 
nav i strukturen för gång- och ridvägar i reservatet. Sista sträckan är dock delvis 
igenvuxen och bör röjas för att bli framkomlig. Krutbanan är också ett värdefullt 
kultur- och landskapselement som bör värnas och tas till vara i kommande 
planering.  
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Inventering och analys av området, Tema landskapsarkitekter 2012-08-21 

 

Bevarandevärda träd/grönytor 
Längs med vägen, ungefär i områdets mitt, framträder en kraftfull ek i vyn. Denna 
är gammal och tillför kvaliteter för upplevelsen av området. Den bör värnas i den 
fortsatta utvecklingen av området.  
 

Spår och ridstigar 
Järvakilen är ett välanvänt frilufts- och motionsområde med ett nät av stigar och 
bilfria småvägar. Från friluftsentrén öster om planområdet når man ett flertal 
motionsslingor, vandringsleder, naturstigar och ridspår. Strax nordöst om 
planområdet löper en 5 km lång elljusslinga som också utgör en del av milspåret.  
 
På Järvafältet samsas aktiviteter som ridning, löpning, fågelskådning och orientering. 
Inriktningen är att ridning ska ske på särskilda ridspår för att olika aktiviterer inte 
ska komma i konflikt med varandra. I samband med planläggningen för 
ridverksamheten är det viktigt att se över anslutningen mellan ridanläggningen och 
det befintliga ridvägnätet inom Järvakilen.  
 
 

 
Karta över spår och stigar i närheten av planområdet.  
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Geotekniska förhållanden 
 

 
Grundförhållanden 

 
Ytjordarterna i området består främst av postglacial lera och sandig-moig morän. 
Även berg i dagen förekommer. Det ytliga moräntäcket vilar direkt på berggrunden. 
I anslutning till byggnader och anläggningar förekommer fyllnadsmassor.  
 
 

 
Konceptuell modell av geologi samt yt- och grundvattenströmningen inom 

undersökningsområdet. (Miljöteknisk markundersökning av Tygstationen, 
Lilla Ursvik, fastighet Sundbyberg 2:74, Johan Helldén AB, 2007-10-09) 
 
Enligt PM Markmiljöundersökning etapp 2 (Ramböll, 2013-02-04) ligger 
grundvattnets trycknivå mellan ca 0,5-1,5 meter under befintlig markyta. 
Grundvattnets trycknivå var som högst vid läget för den planerade paddocken.  
Vid grundläggning av byggnader ska hänsyn tas till befintliga hydrogeologiska 
förhållanden så att påverkan på grundvattenmagasinet undviks.  
 

Enligt PM – Markradon (Ramböll, 2012-01-31) har det registrerats halter av 
markradon som överstiger markklass högradonmark inom planområdet. Byggnader 
som uppförs inom dessa områden bör utföras radontätt. Ansvaret för att bedöma 
den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder 
åligger byggherren.  
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Markföroreningar 
Miljötekniska markundersökningar som innefattar planområdet har gjorts vid ett 
flertal tillfällen under 2000-talet. I den senaste undersökningen, PM – 
Markmiljöundersökning etapp 2, gjordes också en sammanställning över tidigare 
genomförda undersökningar för att få en samlad föroreningsbild över planområdet 
med förslag på åtgärder inför anläggandet av ridanläggningen.  
 

Sammanfattningsvis har massor innehållande metaller och PAH över riktvärdet för 
känslig markanvändning påträffats. Påträffade föroreningar förekommer i högst 
halter i de ytliga jordlagren men halterna är även förhöjda i djupare liggande 
jordlager.  
 
För att planområdet ska kunna användas för planerad verksamhet utan risk för 
påverkan på människors hälsa eller miljön ska de förorenade massorna som 
påträffats åtgärdas, främst genom schaktsanering. Utredningarna visar att det är 
främst marken i den västra och nordvästra delen av planområdet som innehåller 
föroreningar. I östligaste delen av planområdet har det i en av fyra 
undersökningspunkter uppmätts förhöjda halter av PAH och barium men det 
bedöms förekomma inom endast ett begränsat område. 
 
För att avgränsa utbredningen av påträffade föroreningar i plan- och djupled 
rekommenderas en kompletterande provtagning som även bör innefatta 
provtagning under de byggnader som ska rivas.  
 

Förorenat grundvatten 
Markmiljöundersökningen från Ramböll visade även på föroreningar av 
grundvattnet. Klorerade lösningsmedel har påträffats i grundvattnet i två punkter 
vid tre olika mättillfällen. Ytterligare utredningar avseende föroreningar av klorerade 
lösningsmedel av såväl mark som grundvatten bör utföras.  
 
Dagvatten 
Planområdet ligger inom Igelbäckens avrinningsområde. Igelbäcken är ett av de 
mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet, vilket ska beaktas vid fortsatt 
planering. Ytvattenavrinningen från området sker i nordlig till nordöstlig riktning 
via dikessystem mot recipienten Igelbäcken. Infiltrationsmöjligheterna inom stora 
delar av området är begränsade då grundvattennivån ligger högt och jordlagren är 
relativt täta.   
 
Teknisk försörjning 
En inventering av ledningar i Miloområdet har gjorts. Den visar att delar av 
Miloområdet försörjs med kommunalt vatten, fjärmvärme och el. Inom 
planområdet för ridanläggningen finns dock ingen teknisk försörjning sånär som en 
av Skanovas teleledningar.  
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Fornlämningar 

 
Karta från den arkeologiska utredningen.  

 
Under 2011 togs en arkeologisk utredning av Miloområdet fram. I utredningen har 
man funnit tre icke tidigare kända fornlämningar. Två av dessa ligger strax norr om 
planområdet för ridanläggningen: en husgrundsterrass av förhistorisk typ i 
utredningsområdets nordöstra del (objekt 12) och direkt söder om 
husgrundsterassen fossil åkermark och i ett av schakten en grop/stolphål av en härd 
av förhistorisk typ (objekt 13).  
 
Under våren 2013 har en avgränsande arkeologisk för undersökning för objekt 12 
och 13 gjorts. Resultaten visar att fornlämningar finns även inom planområdet.  
Länsstyrelsen rekommenderar att området avsätts som naturmark. Fornlämningarna 
ligger dock relativt väl skyddade en bit under mark. Betande djur bedöms vara 
förenligt med fornlämningen och kräver inget tillstånd från Länsstyrelsen. Området 
behålls därför som kvartersmark/hagmark för ridanläggningen men markeras på 
plankartan. All form av markbetarbetning inom området med visst skyddsområde 
kräver tillstånd av Länsstyrelsen.  
 
Trafik  
Gång-, cykel- och biltrafik  
I dagsläget är Milstensvägen den enda bilvägen in i området. Längs med 
Milstensvägens östra sida går en gång- och cykelbana som avskiljs med träd och en 
grönyta mot vägen. Inom Miloområdet försörjer asfalterade småvägar byggnaderna. 
Vägarna är smala och separata gång- och cykelvägar saknas. En provisorisk gång- 
och cykelväg, som går från Ursvik, genom Miloområdet och vidare mot Kista, har 
anlagts under år 2012. 
 
Kollektivtrafik 
Stora Ursvik trafikeras av SL:s busslinje 504 som går mellan Stora Ursvik och 
stationen i Sundbybergs centrum där byte till pendel- och regionaltåg är möjligt. 
Linjen går via Hallonbergens centrum där tunnelbana finns. Turtätheten är ca 15 
minuter. Det är ca 700 meter från ridanläggningen till det närmaste hållplatsläget på 
Marieborgsgatan.  
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Planering pågår för utbyggnad av Tvärbanan från Alvik till Kista, via Stora Ursvik. 
Förslag finns för en hållplats vid Ursviks torg, ca en kilometer sydväst om området. 
Även ett hållplatsläge längre norrut med direktkoppling till Milot är ett önskemål 
från staden som utreds. Utbyggnaden av Tvärbanan kan påbörjas tidigast 2015.  
 

Förslag  
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en ridanläggning som främst riktar sig 
till barn- och ungdomar. Ridanläggningen består av stall, ridhus, servicedel samt 
utvändiga ytor. Den utformas för att inrymma 38-40 hästar, ridskola, café, 
omklädningsrum, kontor och möteslokaler för personal och föreningar.    
 
Bebyggelse 
 

 
Skiss på ridhus/stall, Urban Design 2013-03-11 
 

Ny bebyggelse 
Genom att samla stall och ridhus i samma byggnad blir det möjligt för ryttare att 
leda hästen direkt från stallet till ridhuset, vilket är en fördel ur säkerhetssynpunkt.  
Volymen får dock stora mått, vilket innebär att vissa av de befintliga byggnaderna 
måste rivas för att kunna inpassa både byggnad och anslutande väg.  
 
Planen möjliggör en byggnad på cirka 4000 kvm. Stallet utformas för att inrymma 
cirka 38-40 hästar. Byggrätten möjliggör för en framtida utbyggnad för ytterligare 
cirka 10 – 15 hästar. Ridhuset planeras för en manege med måtten 25 x 65 m.  
 
Service och kontor ligger i en central del i två våningar och rymmer entré, reception, 
klubblokaler, kontor, omklädningsrum och café. I en separat byggnad intill ridhuset 
planeras uteboxar och traktorförråd.  
 
Placering 
Vid placeringen av ridhuset och stallet har läget i förhållande till naturreservatet 
studerats. En lokalisering åt väster gör att den idag redan hårdgjorda ytan kan 
återanvändas. Rasthagarna och paddocken placeras åt öster vilket innebär en öppen 
koppling till det angränsande naturreservatet med inblick i ridanläggningens 
verksamhet från närliggande spår och stigar. Det medger också en närhet ut till 
lämpliga beteshagar i reservatet.  

Doknr: SMN-1499/2012-31 Diariedatum: 2013-08-14 Godkännare: Göran Langer



15(24) 

 
Byggnaden förslås placeras något indragen med långsidan längs med gatan. Vid 
huvudingången på fasadens sydsida mot gatan skapas en välkomnande entréplats. 
Där finns utrymme för möten och vistelse och även för caféets gäster att sitta vid 
fint väder.  
 
Byggnaden kommer att utgöra en barriär mellan den verksamhet och hantering av 
hästarna som sker utomhus och gatan, vilket är bra ur säkerhetssynpunkt. Det är 
dock viktigt att i utformningen säkerställa att verksamheten syns från gatan och att 
ridanläggningen upplevs som öppen.  
 

 
Situationsplan, Tema landskapsarkitekter, 2013-03-05.  

 

Befintlig bebyggelse 
Byggnad 5-9, 32, 44, 74 och 76 berörs av planen för ridanläggningen, se bild sid 8. 
Byggnad 44 är ett kallförråd i gott skick och tankar har funnits på om byggnad 44 
skulle kunna användas för ridhus, men byggnadens mått (18 x 48 meter) är för litet.  
 
Ridanläggningen är utrymmeskrävande och vägen bör ha en säker utformning. För 
att få till stånd en bra placering av byggnaden i områdets västra del samt möjliggöra 
en framtida bussgata med separat gång- och cykelväg krävs det att samtliga 
byggnader inom planområdet utom byggnad nummer 32 rivs. Byggnad 32 föreslås 
bevaras och omvandlas till samlingsplats under tak. Den ges en skyddsbestämmelse 
på plankartan. Möjlighet att ta upp fönster i fasad bör finnas.  
 
 
Mark och vegetation 
Ridbana 
En utomhusridbana (paddock) på 30 x 70 m föreslås öster om stallet. Intill ridbanan 
ska det finnas domartorn.  
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Rasthagar  
Inom planområdet finns det ca 11 000 kvm som kan användas för rasthagar.  
Hagarna ska vara utformade så att hästarnas negativa effekt på miljön minimeras. 
Det får inte vara för högt betestryck och ytor för preparerade hagar måste vara bra 
dränerade. Träd bör sparas på lämpliga ställen inom hagområdet för att ge skugga åt 
hästarna. Rasthagarna bör inte vara alltför kuperade, om de inte samtidigt har plana 
ytor för hästarna att stå på.  
 
Beteshagar  
Under sommartid kommer hästarna att tas iväg för bete på annan plats. Hagmarken 
i naturreservatet behöver dock betas som en del av skötseln. Ett antal hästar kan 
därför tillåtas att beta i naturreservatet.  
 
Ridstigar och spår 
Sista delen av Krutbanan, vilken anlöper ridanläggningen föreslås iordningställas 
som ridväg. Ridvägen fortsätter längs Krutbanan till strax efter bron som ligger 
nordöst om planområdet. Där anläggs en ny ridväg ner från ridbanan som ansluter 
till det befintliga ridvägnätet.  
 
Parkerings-/entréplatsens koppling till spår och leder i reservatet ska utformas så att 
det blir en startpunkt med god tillgänglighet till friluftsområdet för besökaren.    
 

 
Förslag på nya rid- och gångstigar  
 
Gator och trafik 
Ridanläggningen bedöms alstra ca 300 resor per dag enligt Trafikutredning för 
detaljplan inom Miloområdet (Atkins, 2012-12-17). Ca 40 % (120) av dessa resor 
kan förväntas bestå av fordonstrafik.  
 
Genom Miloområdet planeras en gata i förlängningen av Milstensvägen. Den 
föreslås bli områdets huvudstråk och kommer på sikt att kopplas ihop med vägnätet 
i den planerade stadsdelen Västra Ursvik. Gatan föreslås ha en körbanebredd på 6,5 
meter för att möjliggöra för busstrafik genom området. I övrigt föreslås gatan 
utformas så att biltrafik minimeras och bilarna kör på de gåendes villkor. 
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Detaljplaneförslaget för ridanläggningen omfattar den sträcka av vägen som 
angränsar ridanläggningen.   
 
Gång- och cykelstråk 
En separat gång- och cykelbana på 3,5 meter anläggs utmed vägen och särskiljs från 
körbanan med en grönremsa med trädplantering och skåldike. Gång- och 
cykelvägen kopplas på befintlig gång- och cykelväg mot Kista samt gång- och 
cykelstråket längs Milstensvägen. 
 
För att ridanläggningen inte ska bli en barriär mellan övriga Miloområdet och 
reservatet norr om planområdet anläggs en allmän gångpassage strax väster om 
paddocken. Den ges bestämmelsen x på plankartan. Gångpassagen ska utformas så 
att den tydligt upplevs som tillgänglig för allmänheten.  

 
Förslag på huvudgata genom Miloområdet. Sektion. Tema landskapsarkitekter 

 
Kollektivtrafik 
Stadens intentioner är att Miloområdet ska vara tillgängligt med kollektivtrafik och 
tryggt att ta sig till. Genom att möjliggöra för busstrafik längs med huvudstråket 
skapas förutsättningar för en busslinje i området. Ett av hållplatslägena bör ligga i 
närheten av ridskolan.  
 
Angöring och leveranser 
Ridanläggningen beräknas generera ca fem tunga transporter per vecka. I 
förslagsarbetet har man utgått från att lastbilar med släp kommer att behövas för att 
ta hand om bland annat gödselcontainrarna. Lastbilarna behöver ett utrymme på 24 
meter i diameter för att kunna vända på platsen. Ytor runt ridhusbyggnaden ska 
vara fria för att lastbilar för leveranser och hämtning ska kunna komma in.  
 
Angöring till bergrummet förutsätts lösas utanför planområdet.  
 
Parkering 
Behovet av parkeringsplatser för bilar för ridanläggningen uppskattas att vara ca 30 
stycken och för cykelparkering ca 20 stycken. I västra delen av planområdet föreslås 
en gemensam parkeringsplats för ridanläggningen och övriga besökare till 
Miloområdet. Så småningom kommer vägen i Miloområdet att kopplas ihop med 
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vägnätet i den planerade stadsdelen Västra Ursvik. Parkeringsytan kommer då att bli 
en entré till Miloområdet från väster och bör rymma vistelseytor och ha en god 
gestaltning med planteringar, informationsskyltar och sittplatser.  
 
Parkeringen rymmer cirka 35 platser. För att hålla nere antalet parkeringsplatser 
föreslås ett samutnyttjande ske med övriga planerade verksamheter inom området. I 
anslutning till ridhusets entré placeras 6 stycken p-platser med handikappmått, som 
kantstensparkering.  
  
Inom kvartersmarken för ridanläggningen finns det möjlighet att ordna parkering 
för hästtransporter och personal. Cykelparkeringen placeras i anslutning till 
huvudentrén.  
 
 
Allmän plats 
Bilväg, cykel- och gångbana samt parkering föreslås bli allmän plats.  
 
 
Gestaltningsprinciper 
Byggander  
Ridanläggningen ska utformas med ett samtida formspråk. Fasadmaterialet ska bestå 
av i huvudsak röd träpanel men ha inslag av plåtpartier. Fasaden mot gatan ska 
brytas upp med glaspartier och anläggningen ska upplevas som öppen och 
välkomnande från huvudgatan.  
  
Utvändiga ytor inom ridanläggningen 
Entréytor beläggs med natursten och mindre hårt belastade körytor beläggs med 
grus. Runt byggnader läggs en fris av natursten. Planteringsytor förses med kantstöd 
av stål. Även preparerade hagar är gräsbeklädda. 
 

 
Exempel på träbänk 
 

 
Exempel på brynvegetation 

Staket i trä omger hagmarkerna. Robusta bänkar i trä placeras vid entréplatsen. 
Armaturer med stolpar i trä smälter väl in i omgivningen. Brynvegetation föreslås 
planteras för att skapa en naturlig avdelning av hagar. Den ger även skugga. Naturlik 
brynvegetation med hägg, slån och vildapel leder in mot naturområdet. Planteringar 
av sedum och naturlika perenner samspelar med naturen och byggnadens 
takmaterial.  
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Teknisk försörjning 
Vatten, avlopp och el 
Planområdet saknar idag teknisk försörjning, sånär som Skanovas teleledning.  I 
samband med genomförandet av planen kommer staden att bygga ut ledningsnätet 
för vatten och avlopp samt el till området.  
 
Vattenförsörjning kommer således ordnas genom anslutning till befintligt 
kommunalt ledningsnät. Vatten distribueras från regionalt vattenverk vid Görväln 
(Mälaren). Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till regionalt 
ledningsverk i Bromma.  
 
Värme 
Ridhus och stall ska uppföras som ouppvärmda ytor. Eventuellt ska möjlighet till 
uppvärmning (minst 5°C) utredas parallellt. Service och kontor ligger i en central 
uppvärmd del i två våningar.  
 
Anläggningen ska utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga 
energieffektivitet. Miloområdet är idag inte anslutet till fjärrvärmenätet. 
Anläggningen kommer troligtvis att värmas upp med bergvärme.  
 
Dagvatten 

 
Principskiss över dagvattnets väg till dike och damm.  

 
Det är av stor vikt att Igelbäcken skyddas från näringsrikt dagvatten från 
ridanläggningen.  
 
För att undvika att näringsämnen från gödslet kommer i kontakt med yt- och 
grundvatten och förorenar Igelbäcken föreslås att det samlas upp i en container som 
sedan transporteras bort och tas om hand på annan plats. Stallets golvytor kopplas 
till spillvattennätet. Träck från rasthagar, paddock och övriga hårdgjorda ytor 
förutsätts samlas upp löpande. 
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Dagvatten från bland annat tak på stallbyggnad, entréytan framför ridhuset, 
hårdgjorda körytor samt gatan, vilka är ytor som inte bedöms förorenas av 
hästgödsel, föreslås ledas till kommunens dagvattensystem och vidare via befintliga 
dikessystem till Igelbäcken. Dagvatten från parkeringsytan föreslås avskiljas från olja 
via en oljeavskiljare, alternativt kan parkeringen anläggas med gräsarmering, innan 
det leds till kommunens dagvattensystem. Minst halva takytan på den stora 
byggnaden ska beläggas med sedummaterial.  
 
Dagvatten från ytor där gödsel förekommer ska renas innan det förs vidare till 
Igelbäcken. Vattnet från dessa ytor föreslås omhändertas genom fördröjning, viss 
infiltration och rening. Vattnet leds till ett meandrande dike som delvis renar och 
infiltrerar innan det förs vidare till en dagvattendamm med tät botten i 
planområdets lågpunkt.  
 

 
Exempel på naturligt utformad damm för dagvatten 

 
Ett kontrollprogram, som föreskriver att vattenprover regelbundet skickas in till 
tillsynsmyndigheten, ska upprättas för att säkerställa att reningen fungerar. Om 
tillräcklig rening inte uppnås i dammen finns det möjlighet att komplettera med 
ytterligare ett reningssteg, alternativt koppla ett utjämnat flöde ifrån dammen till 
spillvattennätet.  
 
Anläggningen ska utformas med en tilltalande gestaltning och planläggs som 
parkmark inom kvartersmark. 
 
 
Förprövning av stall 
Sundbybergs skickade under hösten 2012 in en ansökan till Länsstyrelsen om 
förprövning av stall. Förprövningen innebar att byggnadsdelarnas och 
anordningarnas lämpliget från djurskydds- och djurhälsosynpunkt prövades. 
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Länsstyrelsen beslutade med stöd av 5 och 6 §§ djurskyddsförordningen, att 
godkänna ansökan.   
 
 

Miljöaspekter och konsekvenser av planens genomförande 
 
Preliminär miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
Kommunen ska göra en bedömning om detaljplanens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  
 
Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar bedöms detaljplanen utifrån befintliga kunskaper om 
området kunna medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt 
miljöbalken 6 kap 11 § med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap 12 
§ tas fram i samband med planarbetet och utgör en av planhandlingarna.  
 
Den betydande miljöpåverkan som behandlas i MKB är främst frågeställningar 
rörande: 

 Luft, lukt, allergener - Vilken risk för spridning av hästallergener till omgivande 
bebyggelseområden finns? Vilken risk för olägenheter finns från gödselhanteringen och 
hästhållningen vid ridanläggningen? Hur kan olägenheterna minimeras, dels från 
ridanläggningen och dels från transporter till och från ridanläggningen? 
 
Utdrag ur MKB:n: 
Eftersom planlagda bostäder kommer att vara belägna som närmast 200 
meter söder om ridanläggningen och befintliga bostäder och den tillfälliga 
förskolan ligger mer än 200 meter från stallbyggnaden bedöms störningar 
från allergener och lukt vara obetydliga utifrån områdets lokala förhållanden 
och förhärskande vindriktning.  
 
I en separat del av ridanläggningen finns omklädningsrum med möjlighet till 
dusch för att undvika att personer som vistats på anläggningen sprider 
allergener vidare till offentliga miljöer som till exempel bussar.  
 

 Dagvatten - Ridanläggningens påverkan på dagvattnet som rinner av mot Igelbäcken? 
 
Utdrag ur MKB:n: 
En ridanläggning är en verksamhet där risk föreligger att föroreningar når 
mark, yt- och grundvatten. Planområdet saneras från befintliga 
markföroreningar vilket bedöms medföra positiva konsekvenser 
för Igelbäcken, Edsviken och grundvattnet. Planförslagets utformning 
tekniskt och verksamhetsmässigt minimerar näringsläckaget från 
planområdet och bedöms, förutsatt att träck samlas upp löpande, att bli litet 
och de negativa konsekvenserna med avseende på Igelbäcken, 
Edsviken och grundvattnet bedöms bli små. Det är ofrånkomligt att helt 
utesluta ett näringsläckage genom avrinning från områden där hästar betar 
samt från ridstigar. 
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 Markföroreningar -  Vad finns det för föroreningar inom området och behöver 
marken saneras för att säkerställa en riskfri miljö?   
 
Utdrag ur MKB:n: 
Markföroreningar högre än riktvärdena för känslig markanvändning har 
påträffats i fyllningsmassor främst där Krutbanan går i schakt strax norr om 
planområdet och vid dagens vändplan. Även föroreningar i grundvattnet har 
påträffats. Ytterligare utredningar om föroreningarna och sanering av 
marken till känslig markanvändning krävs innan området kan nyttjas för en 
ridanläggning.  

 

 Natur och friluftsliv - Hur påverkar ridanläggningen natur- och friluftslivet i 
reservatet? 
 
Utdrag ur MKB:n: 
Konsekvenserna med avseende på naturmiljön bedöms bli små positiva 
förutsatt att rutiner för gödselhanteringen inom ridanläggningen upprättas 
och efterlevs. Detta då planförslaget i nuläget inte innehåller särskilda 
naturvärden eller bevarandevärda träd. Planförslaget innebär att öppna ytor 
inom planområdet och även inom reservatet inte växer igen och att därmed 
att den biologiska mångfalden gynnas generellt eftersom hävdberoende arter 
typiska för odlingslandskapet stärks i området.  
 
Miljökonsekvenserna bedöms med avseende på rekreation i planläget 
jämfört med nuläget att bli små positiva. Detta då ridanläggningen 
framförallt utifrån ett lokalt perspektiv kommer att gagna det rörliga 
friluftslivet i Sundbybergs stad och att tillgängligheten till friluftsområden 
såsom Igelbäckens naturreservat ökar något med fler besökare och nya 
entréer.  

 
 
Övriga miljöaspekter som påverkas av planen inkluderar:  
Trafik och buller 
Ridanläggningen kommer att innebära en något ökad trafikering i planområdet och 
dess närhet. Någon genomfartstrafik antas dock inte ske i stor utsträckning. 
Trafikbuller längs Milstensvägen kan komma att förekomma under fler tillfällen 
under ett dygn på grund av något ökade trafikflöden men ökningen bedöms vara 
obetydlig till liten och inte resultera i märkbara förändringar av ljudnivån.  
 
Avfallshantering 
Avfallshanteringen från de olika verksamheterna i området ska samordnas så långt 
som möjligt, så att störningarna från avfallshanteringen minimeras. 
 
Hälsokonsekvensbedömning 
Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att 
upptäcka brister i arbetet. Bedömningen kan göras på tre nivåer där den 
grundligaste är en utredning. Detta planarbete analyseras med dessa tre enkla frågor, 
vilket är en gängse nivå, som alla anses jakande besvarade: 
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Främjar planen utvecklingen för befolkningens hälsa med avseende på den sociala 
miljön? Främjar planen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande riskfaktorer? 
Står planen i samklang med kommunens övergripande mål? 
 
Tillgänglighet 
Den 13 november 2008 fattade Sveriges riksdag beslut om att ratificera FN-
konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter. 
Konventionen har till syfte att undanröja hinder för personer med 
funktionsnedsättning att åtnjutna sina mänskliga rättigheter. Kommunfullmäktige i 
Sundbybergs stad tog i slutet av 2012 beslut om att denna konvention också skall 
finnas med i detaljplanerna. 
 
Ridanläggningen planeras så långt som möjligt att göras tillgänglig för alla. Plats för  
Parkeringsplatser för rörelsehindradeföreslås inom 25 meter från entrén. En 
handikappläktare med plats för tre stycken rullstolar planeras i ridhuset.  
 
Artikel 9 Tillgänglighet: 
För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende 
och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 
får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till 
informations- och kommunikationsteknik (IT) och system samt till andra 
anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i 
städerna och på landsbygden. Dessa åtgärder som ska innefatta identifiering och 
undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet ska bland annat gälla: 
Byggnader, vägar, transportmedel, och andra inom- och utomhusanläggningar, 
däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser, samt information, 
kommunikation och annan service, däribland elektronisk service och service i 
nödsituationer.  
 
Trygghets-, säkerhets- samt jämställdshetsperspektiv 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom 
livets alla områden. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas 
vardag. En trygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig. 
Ridanläggningen ökar tryggheten i Miloområdet genom att antalet människor i 
området blir fler. Stadens intention är att en busslinje med ett hållplatsläge intill 
ridskolan ska trafikera området för att undvika att besökare som inte är bilburna ska 
behöva gå till +fots längs ensliga vägar på kvällen. Huvudstråket utformas med 
separat gång- och cykelväg för att säkert kunna cykla till anläggningen.  
 
FNs konvention om barnets rättigheter 
Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop 1997/98:182 i 
planarbetet. I förvaltningens granskning av konsekvenserna för barn har såväl 
barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, som barnets rätt till lek, vila 
och fritid analyserats. Barnets rätt till aktivt deltagande i samhället och dess rätt till 
lika värde har uppmärksammats. Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen har gjort 
bedömningen att projektet inte innebär några negativa konsekvenser för barn och 
att ovanstående aspekter ska beaktas i det fortsatta planarbetet.  
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Medverkande tjänstemän 
Planhandlingen har upprättats av tjänstemän på stadsbyggnads- och 
miljöförvaltningen i samråd med projektenheten.  
 
Revidering 
Efter utställningen har planförslaget reviderats. Den allmänna gatan i söder har fått 
en justerad sträckning och kvartersmarken har därefter justerats. Vägens ändrade 
sträckning innebär att även byggnaderna 5, 6 och 7 rivs. Byggrätten för stall och 
ridhus har vridits och förskjutits söderut. En viss revidering av utbredningen har 
också gjort. Byggrätten för uthus har utökats. 
 
Planbestämmelserna angående träd (n1) och parkanläggning (n3) har ändrats. E-
området har flyttats till nytt läge. En del av kvartersmarken mot korsningen föreslås 
istället utgöra allmän platsmark. Naturområdets utbredning har reviderats. Området 
för våtmark och damm har anpassats efter vägens nya sträckning. Bestämmelsen för 
allmänt tillgänglig gångtrafik (x) har reviderats och avgränsningen har justerats. 
Bestämmelsen angående ändrad lovplikt har ändrats till att endast omfatta 
kvartersmark. Ändringarna är av den karaktären att någon ny utställning inte anses 
behövas. Ingen sakägare bedöms berörd förutom byggherren.  
 
 
 
 
Charlotte Richardsson                            Anneli Eskilsson 
Planeringschef                                            Planhandläggare 

 
Mia Lindblad 
Planarkitekt, konsult Landskapslaget 
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