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PLANBESKRIVNING 
SAMRÅDSHANDLING 

Detaljplan för centrumutveckling i stadsdelen Ör inom 
fastigheterna Penninggräset 2, del av Hundlokan 3, 
Kungsljuset 1, Ljungen 3, Gullvivan 2, Violen 2, Blåklockan 2 
samt Sundbyberg 2:39  

 
Planområdet markerat med röd linje. Sundbybergs stad 
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Planprocessen  
Detaljplanen har upprättats med utökat förfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (2010:900), enligt dess lydelse från den 1 januari 2015. Under 
planprocessen har myndigheter, sakägare och andra som är berörda möjlighet att 
lämna synpunkter på detaljplanen.  

 
Så här långt har vi kommit i planprocessen 

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

 Dagvattenutredning, Tyréns (2019-06-05) 
 Illustrationsritningar, Arkitema (2019-05-14) 
 Solstudier, Arkitema (2019-05-14) 
 GYF-redovisning, Arkitema (2019-05-14) 
 Kompletterande Trafik-PM, Sweco (2019-05-06) 
 Trafik-PM, Sweco (2018-12-13) 
 PM Dagvatten, Sweco (2018-12-13) 
 PM Markmiljö, Golder (2018-12-07) 
 PM Geoteknik och hydrogeologi, Golder (2018-12-03) 
 Social handlingsplan, Folkhem (2018-12-03) 
 Brandutredning, WSP (2018-03-16) 
 Tekniskt PM - Geoteknik, Geosigma (2018-03-16) 
 Översiktlig miljöteknisk undersökning, Geosigma (2018-03-15) 
 Dagsljusutredning, Ebab (2018-03-06) 
 Bullerutredning, Åkerlöf Hallin Akustik (2018-01-09) 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt kvarter med bostäder, äldreboende och 
lokaler i bottenvåningar. Kvarteret utformas helt i trä och ges ett variationsrikt 
uttryck med olika våningshöjder samt utstickande burspråk och balkonger. I 
anslutning till kvarteret möjliggörs torgyta och berörd del av Örsvängen ges en mer 
trafiksäker och stadsmässig karaktär.  



  

Stadsledningskontoret 
Mattias Häggblom/Anna Lindgren 

2019-08-09  3 (20)  
DNR KS-0494/2017  
  

 
 

Miljöpåverkan 

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

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

Planområdet 

Läge och areal 
Planområdet är beläget på Örsvängen i stadsdelen Ör. De fastigheter som berörs är 
Penninggräset 2, del av Hundlokan 3, Kungsljuset 1, Ljungen 3, Gullvivan 2, Violen 
2, Blåklockan 2 samt Sundbyberg 2:39. Planområdet omfattar cirka 1,1 hektar.  

Markägoförhållanden 
Se under Detaljplanens genomförande. 

 
Planområdet markerat med röd linje. Sundbybergs stad 
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Tidigare ställningstaganden 

Planuppdrag 
Kommunfullmäktige beslutade den 1 juli 2016 att sälja ett antal centrumfastigheter i 
staden, däribland Ör centrum. I ett av besluten angavs att kommunstyrelsen fick i 
uppdrag att utforma kvalitetsprogram som skulle ligga till grund för idékoncept för 
nämnda område.  

Kvalitetsprogrammet för Ör centrum (dnr KS-0456/2016) beskriver det aktuella 
området, vision och inriktning för utvecklingen, pågående planering, 
områdesbakgrund och befintliga värden, målpunkter, stråk och trafik, befolkning, 
näringsliv och sociala värden. Det huvudsakliga syftet med kvalitetsprogrammet är 
att säkerställa att området utvecklas enligt stadens intentioner utifrån ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. 

Kommunfullmäktige beslutade 25 september 2017 om att idékoncept från Folkhem 
Trä AB avseende stadsutvecklingsprojektet Ör ska genomföras (dnr KS-
0003/2017). Därefter beslutade kommunstyrelsen den 26 juni 2017 att ge 
stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för Ör centrum. 

Översiktsplan 
Sundbybergs stads gällande översiktsplan från 2018 anger Hallonbergen och Ör 
som ett av stadens utvecklingsområden, där över 4000 nya bostäder, tillsammans 
med service, arbetsplatser och mötesplatser planeras fram till 2030.  

I den fördjupade översiktsplanen för Rissne, Hallonbergen och Ör från 2005 pekas 
planområdet ut som förändringsområde. Även dialogprojektet PARK LEK, som 
genomfördes mellan 2010 och 2014, visar på möjligheten att utveckla Ör centrum.  

Gällande detaljplaner 
Det finns en gällande detaljplan inom planområdet, C 271, som antogs av 
kommunfullmäktige den 22 februari 1993. Planen syftar till att överföra allmän 
platsmark till kvartersmark, möjliggöra nya bostäder i Ör centrum och sammanställa 
befintliga detaljplaner i Ör med viss anpassning till faktiska förhållanden. 
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Utsnitt från detaljplan C 271. Sundbybergs stad 

Planering i närområdet 
Norr om planområdet pågår detaljplanearbete på fastigheten Kungsljuset 1 m.fl. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny skola och idrottshall.  

Nordväst om planområdet pågår arbete med detaljplan på fastigheten Gullvivan 2 
m.fl., vilken syftar till att möjliggöra nya bostäder och park. 

Öster om planområdet pågår planarbete på fastigheten Blåelden 2. Syftet är att 
möjliggöra påbyggnad av befintliga bostäder. 

Förutsättningar och förslag 

Markförhållanden 

Geotekniska förhållanden 

Förutsättningar 
Planområdet består av berg, morän och postglacial lera.  

Förslag 
Förslaget innebär att den västra delen av kvarteret grundläggs med fyllning på berg 
eller platta på packad sprängbotten. Den östra delen av kvarteret grundläggs med 
stödpålar nedförda till berg. För Örsvängen och Ringleken bedöms bergskärning 
behövas. 
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Växtlighet och topografi 

Förutsättningar 
Planområdet är beläget på en höjd med den högsta punkten vid centrumbyggnaden 
och de lägsta punkterna i norr och öster på Örsvängen och Ringleken. Planområdet 
är mestadels hårdgjort med inslag av anlagda grönytor i närheten av 
centrumbyggnaden. I anslutning till Örsvängen finns grönytor och förgårdsmark. 

Förslag 
Förslaget innehåller en bostadsgård som utformas med planteringsytor för 
växtbäddar, träd, sittplatser och lekytor för barn. Gården görs tillgänglig från torg 
och portik och möjliggör på så vis för boende och allmänhet att röra sig genom 
kvarteret. Planteringsytorna anpassas till det tänkta gångstråket mellan portik, gård 
och torg. 

På torget föreslås anlagda ytor med träd och sittplatser samt utrymme för 
uteserveringar. Trädplanteringar föreslås även invid busshållplats och på strategiska 
platser längs med Örsvängen. 

Lek och rekreation 

Förutsättningar 
Planområdet ligger i anslutning till en skolgård med tillhörande lekytor. I närheten 
finns även Malins park, med ett större utbud av lek- och rekreationsytor, samt 
Golfängarna och Råstasjön. 

Förslag 
Förslaget möjliggör för lekytor på bostadsgård och för boende att enkelt ta sig till 
omgivande lek- och rekreationsytor. 

Grönytefaktor 
Förslaget ska följa Sundbybergs stads gällande riktlinjer för grönytefaktor på 
kvartersmark. Förslaget uppnår en grönytefaktor på 0,72, vilket säkerställs genom 
växtbäddar, gröna lekytor och sittplatser, gröna tak och takterrasser med mera. 

Bebyggelse 

Förutsättningar 
Stadsdelen Ör byggdes till största delen ut på 1960-talet av det kommunala 
fastighetsbolaget Förvaltaren. Stadsdelen karaktäriseras av lägre lamellhus och högre 
punkthus, placerade i grönska med stor hänsyn till topografin. De lägre husen är 
belägna på högre höjd i landskapet, medan de högre husen är belägna på lägre höjd. 
Bostadshusen har en säregen arkitektur, med bland annat gult tegel, indragna 
balkonger och v-formade motfallstak. Mitt i bostadsområdet ligger skola och park, 
tydligt trafikseparerade från Örsvängen. Strax söder om skolan ligger en lägre 
centrumbyggnad och förskola.  

Planområdet består av centrumbyggnad, markparkeringar, busshållplats med 
bussvändplats, impedimentmark, Ringleken och del av Örsvängen.  
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Flygfoto över planområdet. Sundbybergs stad 

Förslag 
Förslaget innebär att befintlig centrumbebyggelse rivs för att ge plats åt ett nytt 
kvarter med bostäder, äldreboende och lokaler i bottenvåningar. Kvarteret uppförs i 
sex volymer som varierar i höjd, med fyra våningar som lägst och tio våningar som 
högst. Cirka 192 bostäder i olika upplåtelseformer och äldreboende möjliggörs i 
förslaget.  

Husen grupperas runt en bostadsgård, med släpp mot torg i väster och söder samt 
portik mot norr. Utformningen möjliggör för boende och allmänhet att röra sig 
genom kvarteret. Portiken aktiverar även gaturummet mot norr för att göra det 
tryggare.   

Fasader utformas i trä, vilket skiljer kvarteret från närliggande bebyggelse. 
Utkragande balkonger och burspråk förstärker fasadernas uttryck och ger kvarteret 
ett variationsrikt utseende. Balkongerna vänder sig både mot gården, Ringleken och 
det nordöstra hörnet av kvarteret. 

Bottenvåningar förses med högre våningshöjd och större fönsterpartier för att 
aktivera gaturummet. Sockelvåningarna följer terrängen. Mot gata finns i två lägen 
indragna bottenvåningar, vilket skapar rumsligheter i mötet mellan hus och gata. 
Lokalentréer vänder sig mot torg och gata medan bostadsentréer vänder sig mot 
gård. 

I källarplan möjliggörs parkeringsgarage för bil och cykel samt förråd, 
teknikutrymmen och verksamhetsutrymmen.  
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En procent av produktionskostnaden ska användas till konstnärlig gestaltning. 
Tanken är att konsten kan få en sammanlänkande funktion mellan befintlig 
bebyggelse och det nya kvarteret.  

 
Situationsplan. Planområdet markerat med rödstreckad linje. Arkitema Architects 
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Flygvy. Arkitema Architects 

 
Gatuvy. Arkitema Architects 
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Sektioner. Arkitema Architects 
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Solstudier. Arkitema Architects 

Service 

Offentlig service 
Planområdet ligger i anslutning till en förskola och en grundskola som ej används. I 
närheten finns även Sundbybergs stadshus. 

Kommersiell service 

Förutsättningar 
I planområdet finns en centrumbyggnad som idag rymmer livsmedelsbutik, 
restaurang och elektronikaffär.  

Förslag 
Förslaget möjliggör för lokaler i bottenvåningar mot torg och gata. Torgytan 
utformas även för att möjliggöra uteserveringar. 

Gator och trafik 

Gatunät 

Förutsättningar 
I planområdet finns Örsvängen, som är en lokalgata med uppsamlande funktion. 
Hastigheten på gatan är reglerad till 30 km/h och antalet fordonsrörelser är lågt. I 
anslutning till Örsvängen finns även Ringleken, som är en stickgata till 
markparkeringar. 
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Förslag 
Förslaget innebär att berörd del av Örsvängen görs om till en mer trafiksäker och 
stadsmässig gata. Ytorna för gång och cykel utökas, vilket innebär att gatans bredd 
blir större än idag. En ny stickgata föreslås norr om kvarteret för att tillgodose 
angöring för avfallshantering, leveranser samt hämtning och lämning till förskola. I 
samband med detta föreslås Ringleken bli bilfri. 

Gång- och cykeltrafik 

Förutsättningar 
Gångbana finns idag på båda sidor av Örsvängen och på ena sidan av Ringleken. 
Cykeltrafik sker på körbana. Utanför planområdet finns en gång- och cykelväg som 
förbinder Ringleken och Malins park samt en gång- och cykelväg som förbinder 
Örsvängen och Golfängarna. 

Förslag 
Förslaget innebär att Örsvängen får en separerad gång- och cykelbana söder om 
körbanan. Till denna ansluts befintlig gång- och cykelväg på Golfängarna i ett nytt 
läge vid busshållplatsen.  

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Planområdet rymmer en busshållplats, Logdansplan, som trafikeras av linje 506 
mellan Hallonbergen och Karolinska sjukhuset. Inom 500 meter från planområdet 
ligger även Hallonbergens tunnelbana. 

Förslag 
Förslaget innebär att busshållplatsen flyttas till ett mer strategiskt läge mellan gång- 
och cykelvägen på Golfängarna och torget. I samband med detta avsmalnas även 
körbanan mellan busshållplatsen och torget för att underlätta för fotgängare som 
vill passera gatan. 

Parkering och angöring 

Förutsättningar 
Markparkeringar och angöringar finns idag vid centrumbyggnaden samt på 
Örsvängen och Ringleken.  

Förslag 
Förslaget möjliggör för parkering i underjordiskt garage. Ett fåtal parkeringar 
möjliggörs även genom ficka på Örsvängen.  

Angöring för leveranser och avfallshantering föreslås på Örsvängen söder om 
kvarteret och på stickgata norr om kvarteret. 

Störningar och risker 

Buller 
Förslaget bedöms inte överskrida gällande riktvärden för buller. 
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Översvämning 

Förutsättningar 
Planområdet är beläget på en höjd, med avrinning mot norr och öster via 
Örsvängen och Ringleken. Dagvatten leds via befintligt ledningsnät till Råstasjön 
inom Brunnsvikens avrinningsområde.  

Förslag 
Kvarteret föreslås hantera dagvatten genom dränerande växtbäddar på gård, som 
dimensioneras för att omhänderta 90 % av årsnederbörden. Detta medför att 
belastningen på befintligt ledningsnät minskar och att ingen risk för översvämning 
vid skyfall föreligger, inte heller ökad risk i nedströms belägna områden. Förslaget 
kan även bidra till att den generella föroreningsbelastningen på recipienten 
Brunnsviken minskar jämfört med idag, och att miljökvalitetsnormen för vatten kan 
uppnås.  

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

Markföroreningar 
Förorenade massor har påträffats i den sydvästra delen av planområdet och föreslås 
deponeras innan markarbete påbörjas. 

Radon 
Planområdet ligger inom högriskområde för markradon. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Ny bebyggelse ansluts till befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Avfallshantering 
Ny bebyggelse ansluts till stationärt sopsugsnät. I övrigt ska kommunens gällande 
riktlinjer för avfallshantering tillämpas. 

Värme och kyla 
Ny bebyggelse ansluts till befintligt ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla. 

El och tele 
Ny bebyggelse ansluts till befintligt elnät och telenät. 

Bredband 
Ny bebyggelse ansluts till befintligt fiberoptiskt nät. 
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Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvenser 

Naturresursfrågor och klimat 
Förslaget är förenligt med målen i Sundbybergs stads gällande klimat- och 
hållbarhetspolicy. Detta uppnås främst genom att planområdet ligger i ett gynnsamt 
läge vad gäller kollektivtrafik. 

Miljökonsekvenser för luft 
I Sundbybergs stad har mätningar av luftföroreningar gjorts. Av de studerade 
punkterna bedöms inga miljökvalitetsnormer för luft överskridas inom 
planområdet.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Förslaget ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Det uppnås 
genom att utsläppet av förorenat dagvatten till recipienten inte överstiger dagens 
nivå. Genom att de åtgärder som anges under rubriken Översvämning på sida 13 
genomförs, bedöms förslaget medverka till att miljökvalitetsnormer för vatten kan 
följas.  

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

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

I varje detaljplan i Hallonbergen och Ör ska en handlingsplan för social hållbarhet 
tas fram av byggaktören. Handlingsplanen ska beskriva aktiviteter/åtgärder under 
planering och byggtid. Handlingsplanen ska även beskriva vilka kvalitéer projektet 
bidrar med när det är färdigbyggt.  

Social hållbarhet inom fysisk planering handlar om att skapa förutsättningar för en 
god livsmiljö för människor och att sätta det sociala livet i fokus. En socialt hållbar 
stadsutveckling i Hallonbergen och Ör ska kännetecknas av att den fysiska miljön 
tar hänsyn till olika gruppers behov, att förutsättningar för människors möten 
förbättras och att jämställdhet mellan kvinnor och män främjas. Därtill är det viktigt 
att ny bebyggelse inte skapar nya enklaver som bidrar till boendesegregation, utan 
samspelar med den befintliga bebyggelsen och berikar den. 
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I bilagan Social handlingsplan från Folkhem beskriver byggaktören hur de avser att 
arbeta med de sociala dimensionerna av hållbarhet. Fyra målområden har valts ut 
som extra viktiga: barn, äldre, möten samt företagande och arbetsplatser.  

Konsekvenser för barn/FN:s konvention om barnets rättigheter 
Arbetet med detaljplanen har beaktat nationell strategi för Barnkonventionen, 
proposition 1997/98:182. Sundbybergs stad arbetar med barnkonsekvensanalys 
med fokus på barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Exempel på 
detta är barnets rätt till lek, vila och fritid samt barnets rätt till lika värde och aktivt 
deltagande i samhället. 

Förslaget har tagit särskild hänsyn till barn, eftersom det kommer att röra sig många 
barn i och omkring planområdet. Bland annat utformas Ringleken som en bilfri gata 
för att det även fortsättningsvis ska finnas en bilfri koppling mellan Örskolan och 
Örsvängen. Kvarterets utformning möjliggör även för barn att röra sig mellan skola, 
gård och torg på ett smidigt sätt. På Örsvängen görs en avsmalning av körbanan 
mellan torg och busshållplats för att underlätta för fotgängare och i synnerhet barn 
att passera över gatan. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning  
Planarbetet har beaktat FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, proposition 2008/09:28. Syftet är att undanröja hinder för 
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Målsättningen är att 
alla personer ska vara delaktiga på lika villkor, oavsett funktionshinder. 

För förslaget gäller att ny bebyggelse ska klara tillgänglighet i enlighet med 
Boverkets byggreglers krav på utom- och inomhusmiljö. 
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Detaljplanens genomförande  

Inledning 
Avsnittet redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska 
åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat 
plangenomförande.  

Det framgår när, hur och på vilket sätt planen ska genomföras. Det klarläggs även 
vem som är ansvarig för olika delar av genomförandet och vilka ekonomiska 
förutsättningar som finns. 

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska 
fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor 
som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar med mera regleras således 
genom respektive speciallagstiftning. 

Organisatoriska frågor  

Tidplan 
Samråd Q3 2019 
Granskning Q2/Q3 2020 
Antagande Q3/Q4 2020 
Laga kraft (om detaljplanen inte överklagas) Q3/Q4 2020 

När detaljplanen vunnit laga kraft kan ansökan om lov och lantmäteriförrättningar 
enligt detaljplanen prövas. 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid ska vara fem år från den dag planen vinner 
laga kraft. Med genomförandetid avses den tid då fastighetsägarna har en garanterad 
rätt att bygga enligt detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen inte 
ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Om detaljplanen behöver ändras eller 
upphävas under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för 
exempelvis förlorad byggrätt. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare 
eller rättighetshavare har rätt till ersättning.  

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs av: 

Penninggräset 2 Ör 1 AB 
Hundlokan 3   Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren 
Kungsljuset 1  Sundbybergs kommun 
Ljungen 3  Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren 
Gullvivan 2  Fastighetsutveckling Sundbybergsklockan AB 
Violen 2  Bostadsrättsföreningen Logen i Ör 
Blåklockan 2  Sundbybergs kommun 
Sundbyberg 2:39 Sundbybergs kommun 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Allmän plats 
Sundbybergs kommun är huvudman för allmän plats som utgörs av natur, gata, torg 
samt gång och cykelväg. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad, drift 
och underhåll av allmän plats inom planområdet. 

Kvartersmark 
Exploatören ansvarar för och bekostar utbyggnad inom kvartersmark. Blivande 
fastighetsägare ansvarar för underhåll och drift av byggnader och anläggningar inom 
kvartersmark. 

Ledningar 
Respektive huvudman (ledningsägare) svarar för ledningarnas drift och underhåll 
fram till leveranspunkt. 

Myndighetsutövning 
Sundbybergs stad upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid 
granskning av bygglov och anmälan. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft söker 
ansvarig exploatör bygglov hos bygglovsenheten på Sundbybergs stad. 
Nybyggnadskarta beställs hos kommunens stadsmiljö- och serviceförvaltning. 
Lantmäteriet ansvarar för fastighetsbildningsåtgärder samt inrättande av eventuell 
gemensamhetsanläggning. Ansökan om fastighetsbildning görs till Lantmäteriet 
efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Avtal 
Planens genomförande avseende ekonomiska åtaganden, ansvarsfördelning. 
marköverlåtelser, kostnader och utbyggnad med mera regleras i aktieöverlåtelseavtal 
och kommande exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. 
Exploateringsavtal ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med antagande 
av detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga frågor  

Fastighetsbildning 
All jord är indelad i fastigheter. En traditionell fastighet är avgränsad 
horisontellt på marken. I teorin sträcker sig en fastighet från markytan in 
till jordens medelpunkt och ut i rymden. Till en fastighet kan höra 
byggnader, skog, vatten med mera. Ett tredimensionellt utrymme (3D-
utrymme) kallas ett utrymme av en fastighet som är avgränsat både 
horisontellt och vertikalt. Ett 3D-utrymme kan exempelvis vara ett 
underjordiskt parkeringsgarage, ett bergrum eller ett våningsplan i en 
byggnad. 

Fastigheter behöver nybildas och/eller ombildas för att överensstämma med 
detaljplanens nya gränser för bostäder, centrum, äldrevårdsboende, parkering och 
allmän plats. Tredimensionell fastighetsindelning inom kvarteret är möjlig.  
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Detaljplanen medför att nedanstående åtgärder behövs för att fastigheterna och 
deras gränser ska överensstämma med detaljplanen. Se även 
fastighetskonsekvenskartan. 

 
Fastighetskonsekvenskarta 

Allmän plats 
Följande mark är utlagd som allmän plats i planförslaget och ska 
genom fastighetsreglering föras över till lämplig fastighet ägd av 
kommunen: Del av fastigheterna Ljungen 3, Gullvivan 2, Hundlokan 
3, Kungsljuset 1, Blåklockan 2 och Violen 2. 

Kommunen ska teckna överenskommelse om fastighetsreglering med 
berörd fastighetsägare. Om överenskommelse inte träffas för 
markåtkomst för allmän plats finns möjlighet för kommunen att lösa in 
marken. Motsvarande är kommunen skyldig att förvärva marken om 
markägare begär det. 

Kvartersmark 
Följande fastighetsreglering är nödvändig för att anpassa 
fastighetsgränserna till planförslaget: Del av fastigheten Sundbyberg 2:39, 
som på plankartan är angiven som kvartersmark, ska överföras till 
Penninggräset 2. 

Servitut och ledningsrätt 
Servitut är en rätt att på ett visst bestämt sätt använda del av en annan fastighet. Det 
kan till exempel röra sig om rätt att använda en väg eller nyttja en brunn. Ett 
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servitut kan också innebära att den andre fastighetens ägare förbinder sig att inte 
använda sin fastighet på visst sätt. Servitut kan därmed vara positiva eller negativa. 
Servitutsförhållandet gäller alltid mellan fastigheter. Annars benämns rättigheten 
som ett arrende eller en nyttjanderätt. 

Det finns två huvudtyper av servitut; avtalsservitut (avtal upprättas) och 
officialservitut (myndighetsbeslut). 

Ledningsrätt är en servitutsliknande rättighet som kan upplåtas till förmån för både 
en juridisk person eller en fastighet. Ledningsrätt är precis som namnet antyder en 
rätt att använda någon annans mark för ledningsändamål. 

Ledningsrätt kan upplåtas för ledningar för allmänna ändamål, 
exempelvis data- och telekommunikationsledning samt vatten- och 
avloppsledningar. Ledningsrätt kan endast bildas av 
lantmäterimyndigheten. 

Ledningar kommer att behöva läggas om och nyläggas. Ledningsrätt och servitut 
kan till följd av detta behöva inrättas, ombildas och upphävas. 

Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, 
ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar. Delägarfastigheterna bekostar 
anläggande och drift av anläggningen enligt andelstal som fastställs av 
lantmäterimyndigheten. 

Befintliga gemensamhetsanläggningarna Gullvivan ga:1 (ytor för kommunikation 
och va-anläggning), ga:2 (belysning) och ga:3 (ytor för lek och rekreation) kan 
behöva omprövas. 

Om och hur gemensamhetsanläggningen ska omprövas beslutas av 
Lantmäterimyndigheten efter att ansökan skickats till myndigheten. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder ske. Ansökan 
om fastighetsbildning inlämnas till lantmäteriet. Omprövning och inrättande av 
ledningsrätt söks av berörd ledningsägare. Fastighetsägare ansvarar för att ansöka 
om och bekosta de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för att genomföra 
detaljplanen. 

Ekonomiska frågor  
Kostnader avseende nybyggnad och ombyggnad av allmänna ytor/anläggningar ska 
regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.  

Planavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören som reglerar kostnaden 
för framtagande av detaljplan. 

Exploatören ska bekosta samtliga fastighetsbildningsåtgärder och eventuella övriga 
kostnader som uppkommer med anledning av fastighetsbildning. 
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Bygglovsavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har 
fastighetsägare rätt att få lov i enlighet med detaljplanen. Avgift för detta avgörs av 
aktuell avgift i kommunen vid tidpunkten för lovprövningen. 

Teknisk försörjning 
För anslutning till det allmänna va-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt gällande 
va-taxa. Avgiften utgörs av anläggningsavgift och brukningsavgift. Utbyggd övrig 
teknisk försörjning finansieras av anslutnings- och brukaravgifter. 

Hur berör detaljplanen dig? 
Konsekvenser för berörda fastighetsägare och rättighetshavare med fler redovisas i 
tabell nedan. 

 

Medverkande tjänstepersoner 
Planhandlingarna har tagits fram av stadsledningskontoret i samarbete med övriga 
berörda förvaltningar inom Sundbybergs stad. 
 
 
 
Anna Lindgren Mattias Häggblom 
tf. planchef planarkitekt 
 
 

 

Fastighet 

 

Avstår 
mark 

 

Erhåller 
mark 

 

Gemensamhetsanläggning 

 

Rättighet upphör/ 
bildas/omprövas 

Ljungen 3 Ja - delägarfastighet ga:2  
Gullvivan 2 Ja - delägarfastighet  
Hundlokan 3 Ja - delägarfastighet  
Kungsljuset 1 Ja - delägarfastighet ga:1  
Blåklockan 2 Ja - -  
Violen 2 Ja - delägarfastighet ga:2  
Penninggräset 2 Ja Ja delägarfastighet  
Sundbyberg 2:39 Ja Ja -  
Gullvivan ga:1, 
ga:3, ga:3 

- - Omprövas  
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