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C 443
PLANBESKRIVNING
ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för fastigheten Fredspipan 1 samt del av
fastigheterna Fröfjärden 1, Fröfjärden 7 och Sundbyberg 2:30,
(Sundbypark), vid Gesällvägen/ Östra Madenvägen i
Hallonbergen, Sundbyberg
Planprocessen
Detta är en antagandehandling för en detaljplan. Förslaget har varit utskickat på
plansamråd under sommaren 2016 och granskning under våren 2018. Sakägare och
andra som är berörda har yttrat sig i granskningsskedet. Synpunkterna och
kommunens bemötande finns redovisade i en separat granskningsutlåtande. Planen
handläggs med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900. Detaljplanen handläggs
enligt ändringar i PBL gällande från och med 1 januari 2015.

Så här långt har vi kommit i planprocessen.
Handlingar
Detaljplanen består av denna planbeskrivning samt plankarta med bestämmelser.
Till underlag för detaljplanen finns följande utredningar:















Dagvattenutredning PM, Structor/SWECO, (2018-02-13, rev 2018-06-27)
Illustrationsbilaga med solstudier, Skanska, (2018-02-20)
Grönytefaktor, kvartersplaner, ÅWL/Tengbom, (2018-02-16)
Social handlingsplan, Skanska/Tyréns, (2018-02-15)
Trafikbullerutredning, ACAD (2016-03-09), (reviderad 2018-02-15)
Utlåtande - Brandtekniska förutsättningar, Brandskyddslaget, (2018-01-29)
Riskbedömning, Brandskyddslaget, (2015-12-15), (reviderad 2018-01-24)
Flyghinderanalys, Luftfartsverket, (2017-12-19)
Projekterings-PM/Geoteknik, Skanska Sverige AB, (2015-10-16), (reviderad
2017-04-28)
Miljöteknisk markundersökning, Orbicon, (2017-04-10)
Rapport – Sundbypark, Kapacitetsutredning fordonslast - terrassbjälklag,
SWECO, (2016-11-16)
PM - Tekniska förutsättningar, Grontmij, (2016-03-02)
PM angående Madenbäcken inom Kv. Fröfjärden, WSP, (2015-10-30)
Naturvärden vid Norra Råstabäcken, CONEC, (2015-10-07)

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se

Stadsledningskontoret
Kaisa Diurson/John Reinbrand

2018-10-11
DNR KS-0289/2015

Bakgrund
Sundbybergs stad planerar för en utveckling av stadsdelarna Hallonbergen och Ör.
Under våren 2016 togs en stadsutvecklingsstrategi fram för Hallonbergen-Ör där
planområdet ingår, denna strategi har sedan uppdaterats år 2017.
Planområdet har även tidigare studerats i en fördjupad översiktsplan från 2005, ett
planprogram från 2011 samt dialogarbetet PARK LEK under 2010-2014.
Kommunstyrelsen gav 1 juni 2015 stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en
detaljplan för del av Fröfjärden 1, Fredspipan 1 och del av Sundbyberg 2:30.
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostadskvarter med
verksamhetslokaler och förskola samt nya stadsgator och torg som bidrar till goda
samband mellan bebyggelseområden i Hallonbergen-Ör. Syftet är också att skapa en
attraktiv stadsmiljö genom en blandning av bostäder och verksamheter, goda
förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik samt förutsättningar för ett
publikt torg för samvaro och lek.
Målet med planen är att omvandla området från en kontorspark, med stora
ytparkeringar, till en stadsmiljö som är integrerad med omgivningen. Inom
planområdet planeras fem nya bebyggelsekvarter med varierade byggnadshöjder i
två till nio våningar samt ett högre hus i 15 våningar. Förslaget innehåller totalt ca
770 bostäder, en förskola och ett antal lokaler med centrumverksamhet i
bottenvåningarna.
Gesällvägen ges en ny sträckning genom planområdet och befintlig cirkulationsplats
tas bort. Östra Madenvägen förlängs fram till Ursviksvägen. Gesällvägen och
Ursviksvägen utvecklas till stadsgator med olika karaktär. Ursviksvägen ges en
parkkaraktär för att bidra till en rekreativ, grön länk mellan Golfängarna och
Ursviks rekreationsområde. Gesällvägen utvecklas till en livligare stadsgata med
lokaler i bottenvåningarna och blir ett tydligt stråk mellan Ursvik/Västra Brotorp i
norr och Hallonbergens centrum i söder.
Norra Råstabäcken (även kallad Madenbäcken), som är kulverterad genom
planområdet, ges en ny kulvertsträckning som möjliggör föreslagna bostadskvarter.
Centralt genom planområdet förlängs ett promenadvänligt stråk från
kontorsområdet Sundbyparks centrala park i väster till Råstaområdet i öster. Utmed
stråket planeras inslag av något lägre byggnader. Planen hindrar inte en framtida
utveckling av Enköpingsvägen till stadsgata.
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.
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Planområdet
Läge och areal
Planområdet ligger mellan Hallonbergen och Enköpingsvägen och avgränsas i
väster av kontorsparken Sundbypark, i söder av Östra Madenvägen och i öster av
Ursviksvägen och Råstaområdet. Planområdet omfattar ca 4 ha.

Kartan visar planområdets läge i Sundbyberg, inringat i rött.
Markägoförhållanden
Fröfjärden 1 och Fredspipan 1 ägs av Skanska fastigheter Stockholm AB och
Sundbyberg 2:30 ägs av Sundbybergs stad. Fröfjärden 7 ägs av AMF
Pensionsförsäkring AB.
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Tidigare ställningstaganden och planering
Översiktsplan
Sundbybergs stads översiktsplan
I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 23 april 2018,
ingår planområdet i ett utvecklingsområde för Hallonbergen och Ör och gränsar till
utvecklingsområdet för Enköpingsvägen. Planen anger också att kopplingen mellan
Hallonbergen-Ör och Ursvik stärkas genom att barriären Enköpingsvägen ska
överbryggas både fysiskt och upplevelsemässigt.
Fram till 2030 beräknas 5000 bostäder att byggas i Hallonbergen och Ör.
Hallonbergens centrum funktion som mötesplats och knutpunkt för
kollektivtrafiken med tillgång till service kommer att stärkas.
En övergripande vision i översiktsplanen är att en blandad och tät stadsväv, med
bostäder, arbetsplatser och service, ska eftersträvas. Ett mål för Sundbybergs
bostadsförsörjning är att staden ska erbjuda ett varierat bostadsutbud som möter
alla målgrupper. Blandade upplåtelseformer, bostadsstorlekar och bostadstyper
eftersträvas. Hallonbergen-Ör har idag en övervägande del hyresrätter (ca 70
procent av beståndet enligt ÖP). Med den i detaljplanen föreslagna etableringen av
bostadsrätter i varierande storlek och med verksamhetslokaler i bottenvåningen,
intill ett befintligt kontorsområde, så bedöms planen i stort överensstämma med
översiktsplanen.
Fördjupad översiktsplan för Rissne-Hallonbergen-Ör
I en fördjupad översiktsplan för Rissne-Hallonbergen-Ör, som antogs av
kommunfullmäktige i mars 2005, anges planområdet som område utan större
förändringar. I planen anges att ”Det är viktigt att poängtera att de stora
förändringarna sker inom de identifierade förändringsområdena, men att även
övriga områden till viss del kommer att påverkas och förändras.”
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Utdrag ur fördjupad översiktsplan för delen Rissne, Hallonbergen och Ör.
För utvecklingsområdet söder om planområdet anges att relativt hög exploatering är
motiverad utmed Ursviksvägen.
Några av principerna som anges i den fördjupade översiktsplanen:
 Ny bebyggelse ska utgöras av en blandning av bostäder, kontor och
verksamheter som inte är miljöstörande. Strävan är att skapa en större
variation av funktioner och på så sätt göra stadsdelarna mer levande under
hela dygnet.
 Gatunätet ska kompletteras för att öka kontakterna i och mellan
stadsdelarna. Detta kan ske genom att öppna avstängda gator alternativt
skapa nya kopplingar.
Planprogram
Planområdet ingår inte formellt i planprogrammet för Hallonbergen och Ör, antaget
av stadsbyggnads- och miljönämnden i december 2013. Planområdet berörs dock i
programmet genom att området längs Ursviksvägen upp mot Enköpingsvägen
markerats som ”eventuell ny bebyggelse”. Planprogrammet anger att ”Samband mot
Enköpingsvägen och Ursvik tydliggörs och utvecklas.”
PARK LEK
Efter att planprogrammet för Hallonbergen-Ör var ute på samråd avstannade
planarbetet i dess formella mening och en utökad dialog med boende och andra
aktörer tog vid. Denna satsning bedrevs i projekten PARK LEK och PARK LEK
PARLAMENT och gick utanför det tidigare programområdet för att inkludera hela
Hallonbergen och Ör samt området upp mot Enköpingsvägen (planområde för
denna detaljplan). Arbetsmetoden är framtagen av konstnären Kerstin Bergendal.
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Den utökade dialogen har visat på ett brett engagemang för stadsutvecklingsfrågor
och planeringsförutsättningarna har delvis förändrats.
Stadsbyggnads- och miljönämnden godkände den 9 december 2013 redogörelsen
för PARK LEK och PARK LEK PARLAMENT som innehåller följande
Huvuddrag i fortsatt planarbete som berör planområdet: En utveckling av området från
Hallonbergen Centrum mot Enköpingsvägen kan på ena sidan få stora gröna kvaliteter, genom ett
nytt nord-sydligt grönstråk som binder samman området kring Lötsjön med Ursviks
motionsområde och naturreservatet.
Vidare innebar stadsbyggnads- och miljönämndens beslut den 9 december 2013 att
planarbetet skulle fortsätta i tre områden (A, B och C). Del av planområdet för
aktuell detaljplan ingår i område C, se karta nedan.

Illustration planområden, bilaga till stadsbyggnads- och miljönämndens beslut 2013-12-09.
Stadsutvecklingsstrategi för Hallonbergen-Ör
En stadsutvecklingsstrategi för den övergripande utvecklingen i stadsdelarna
Hallonbergen - Ör har tagits fram och godkänts i kommunstyrelsen 15 maj 2017.
Föreslagna bebyggelsekvarter i detaljplanen överensstämmer med
stadsutvecklingsstrategin. Öster om Ursviksvägen föreslås en förskoletomt och
bebyggelseområden. Söder om planområdet föreslås bebyggelsekvarter på båda
sidor om Ursviksvägen.
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Karta från Stadutvecklingsstrategi Hallonbergen – Ör, 2017-05-15.
Planering i närområdet
Fastigheten Freden Större 11, Östra Madenvägen
En nyligen framtagen detaljplan från 2015 möjliggör komplettering med bostäder
och service mm inom fastigheten Freden Större 11. Byggstart skedde våren 2017.
Ny väg mellan Enköpingsvägen och Östra Madenvägen vid Coop
En vägkoppling planeras mellan Enköpingsvägen och Östra Madenvägen vid Coop
pågår. Byggstart för vägen planeras under 2019.
Kontorsetablering vid Enköpingsvägen/Ursviksvägen
Ett planbesked avseende en större kontorsetablering öster om Ursviksvägen, vid
korsningen mot Enköpingsvägen, godkändes av kommunstyrelsen den 12 juni 2017.
Planarbetet är i ett tidigt skede.
Madendalen
En utveckling av området kring Enköpingsvägen är påbörjad och ett visionssamråd
(inför planprogram) för Madendalen är utskickat för samråd under sommaren 2018.
Visionen innehåller två scenarion med tät stadsbyggnad längs med hela
Enköpingsvägen och angränsar delvis planområdet. Visionen har beaktats i
detaljplanen.
Detaljplan
För planområdet gäller detaljplan för kv. Fröfjärden i Hallonbergen, C313, som
vann laga kraft år 1999. Området är planerat som ett kontorsområde med en central
park i lågpunkten av området. Markanvändningen möjliggör både kontor och
industri som inte är störande (KJ). Högsta tillåten byggnadshöjd är sex våningar.
Östra delen av planområdet som ligger närmast Ursviksvägen får endast användas
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för markparkering (P). Allmän gång och cykel- och gångförbindelse är säkerställd i
det centrala parkområdet.

Utdrag ur gällande detaljplan, kv. Fröfärden i Hallonbergen, C313, laga kraft 1999.
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Planeringsförutsättningar

Flygfoto över planområdet

Områdets historia
Dalgången i planområdet har tidigare varit en del av den gamla havsviken,
Fröfjärden, som gick över Spångalandet. Av den gamla viken återstår idag bara
Råstasjön och Lötsjön. Området i dalgången var jordbruksmark långt in på 1900talet. Enköpingsvägen i norr var redan under medeltiden en av de viktigaste
landsvägarna. Ursviksvägen i öster byggdes som nord-sydlig vägförbindelse mellan
Enköpingsvägen och Sundbybergs centrum under mitten av 1900-talet.
Området norr om Hallonbergen centrum planerades och bebyggdes med industrioch kontorsbyggnader i början av 1970-talet. Söder om planområdet, inom
kvarteret Freden större, uppfördes storskalig bebyggelse som har en
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bebyggelsestruktur som är trafikseparerad och därmed en brist på kopplingar till
omgivningen.
Under slutet av 1990-talet togs en detaljplan fram för ny kontors- och småindustri
med en central park. Västra delen av planen är utbyggd med kontorsbebyggelse,
men den östra delen som denna detaljplan omfattar är fortfarande obebyggd. Norra
Råstabäcken kulverterades i samband med att kontorsparken byggdes. Gesällvägens
nuvarande sträckning inom planområdet byggdes om först i början av 2000-talet
enligt gällande detaljplanen. Hallonbergen och Ör står idag för en omfattande
stadsutveckling som beskrivs mer under rubriken Planering i närområdet.
Landskapsbild och vegetation
Hallonbergen ligger på en höjd med öst-västlig sträckning och en dalgång längs
Enköpingsvägen i norr. Bebyggelsens stora skala i Hallonbergen tillsammans med
den kraftiga nordsluttningen markerar en skarp gräns mot dalgången. Norr om
dalen ligger Ursviks villasamhälle som är avskilt av Enköpingsvägen. I nordost
avgränsas planområdet av ett skogsklätt höjdparti som domineras av tallar.
Planområdet ligger mitt i dalgången. I dalens lågpunkt är Norra Råstabäcken
kulverterad genom planområdet och öster om Ursviksvägen är bäcken öppen.
Idag utgörs planområdet till stor del av schaktade ytor väster om Ursviksvägen. I
övrigt har planområdet en flack lutning mot söder med ca 7 meter nivåskillnad från
norr till söder. Utmed vägarna finns impedimentytor av gräs. Träd står längs gator
och på parkeringsytor. Enligt en naturvärdesinventering och översiktlig ekologisk
utredning för Hallonbergen-Ör, framtagen 2015 av Calluna, bedöms inga
naturvärden finnas inom planområdet. Nordöst om planområdet finns tallskog som
har naturvärden (nr 28 och 29).

Naturvärdesinventering och översiktlig ekologisk utredning för Hallonbergen-Ör (gult: visst
naturvärde, orange: påtagligt naturvärde).
Planering i närområdet
Idag finns ingen permanent bebyggelse inom planområdet. Väster om planområdet
finns kontorsbebyggelse i fyra till sex våningar. Bebyggelsen söder om planområdet,
kv. Freden Större, består av fyra femvåningshus som står ovanpå två plan med
verksamheter och garage mot Östra Madenvägen. Enligt en nyligen framtagen
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detaljplan kommer fastigheten Freden Större 11 bebyggas med nya bostäder, delvis
genom omvandling av kontorslokaler, centrumlokaler och ny förskola. Närmast
Östra Madenvägen planeras två nya bostadskvarter som varierar i våningshöjd upp
till 16 våningar. Den befintliga bebyggelsen får byggas på med två våningar.
Genom kvarteret planeras ett allmänt nord-sydligt öppet gångstråk och torg i två
nivåer. Etapp1, kvarteret i hörnet mot Östra Madenvägen/Gesällvägen, påbörjades
under våren 2017 och första inflyttning väntas under 2019.

Plan över ny bebyggelse inom kv. Freden Större.

Kontorsbebyggelse väster om planområdet.
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Flygbild över planområdet.
Geologi
Geoteknik
Området består av torrskorpelera ovan lera och friktionsjord. Djup till berg är störst
i södra delen av området där det som mest är ca 10 meter. Grundvattennivån ligger
mellan ca +6,9 och +3,6 över nollplanet enligt mätningar i området.
Radon
Planområdet är på kommunens markradonkarta utmärkt som eventuellt
normalriskområde för markradon.
Markföroreningar
Inom planområdet överskrider halten för 1,2 dikloretan bedömningsgrund för
Mycket låg halt och ska utredas innan exploatering. Inga andra föroreningar är
kända i området.
Rekreation
Inom planområdet finns inga rekreationsområden. Väster om planområdet finns en
anlagd park för arbetsplatserna i Sundbypark. I tidigare planer för Sundbypark fanns
planer på att förlänga parken med ett entrétorg vid Gesällvägen. Skanska planerar
för en ombyggnad av parken inom närtid.
I planområdets närhet finns park- och naturområden med stora rekreationsvärden i
form av Ursviks rekreationsområde med Igelbäckens naturreservat i norr,
Golfängarna i söder, Råstasjön i Solna i öster samt stadsdelsparkerna Malins park i
Ör och Toppstugeparken i Hallonbergen. Närlekplats saknas i området.
Kulturmiljö
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. I höjdpartierna som ligger ca 50
meter nordöst om planområdet finns fornlämningar.
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Trafik
Vägar
I östra delen av planområdet ligger Ursviksvägen, som knyter samman centrala
Sundbyberg med Hallonbergen, Ör och vidare norrut mot Enköpingsvägen och
Ursvik. Ursviksvägen har en storskalig utformning med mitträcke inom stora delar
av planområdet. Vägen trafikeras av cirka 15 000 fordon/vardagsdygn enligt
mätningar 2016.
Norr om planområdet ligger Enköpingsvägen som har övergått till kommunalt
huvudmannaskap år 2015. Ambitionen är att sänka hastigheten, minska
barriärkänslan och genomfartstrafiken genom att bygga om vägen. Enligt en
trafikanalys (framtagen av SWECO) kommer den framtida trafikmängden på
Enköpingsvägen att bli väsentligt lägre med en sänkning av trafikmängden till 50
km/h med två körfält, till ca 30 000 fordon/vardagsdygn år 2025. Inom
planområdet ligger även Östra Madenvägen och Gesällvägen som är mindre
trafikerade gator.

Ursviksvägen i södra delen av planområdet.

Ursviksvägen i norra delen av planområdet. Gång- och cykelväg utmed Ursviksvägen går i tunnel
under Enköpingsvägen.
Gång- och cykelvägar
Längs Ursviksvägens östra sida löper ett viktigt gång- och cykelstråk som förbinder
centrala Sundbyberg och Ursvik. Gång- och cykelbanor finns även utmed
Gesällvägen och Östra Madenvägen. Gesällvägens gång- och cykelväg ansluter till
stråket längs Ursviksvägen genom en tunnel under Ursviksvägen. Norr om
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Enköpingsvägen finns ett regionalt stråk för cykelvägnätet och dit kommer man via
tunneln under Enköpingsvägen, ca 100 m nordöst om planområdet.
Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgänglighet till kollektivtrafik. Närmaste tunnelbanestation
ligger i Hallonbergen centrum, cirka 300 meter från planområdet. Härifrån utgår
även ett tiotal busslinjer med målpunkter inom och utanför kommunen. Buss 157,
504 och 540 stannar vid, för planområdet, de närliggande busshållplatserna
Gesällvägen och Sundbypark södra.
Parkering och angöring
I sydvästra hörnet av planområdet finns en nedfart till ett garage under stadshuset
inom fastigheten Fröfjärden 7. Utmed Östra Madenvägen vid stadshuset finns
angöringsplatser för RH och inlastning. I sydöstra delen av planområdet finns stora
parkeringsytor som planerats för kontorsområdet och i sydvästra delen används en
stor utgrävd yta för tillfällig parkering.
Teknisk försörjning
Dagvatten
Planområdet avvattnas till Norra Råstabäcken, även kallad Madenbäcken, som
mynnar i Råstasjön och vidare i Brunnsviken. Recipienten Brunnsviken har, enligt
VISS senaste statusklassning (2017-02-23), otillfredsställande ekologisk status och
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Omfattande åtgärder krävs för att Brunnsviken
ska uppnå god status och Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnormer (god
ekologisk status 2027, god kemisk status 2027). I utredningen Naturvärden för Norra
Råstabäcken (CONEC, 2015), har man tittat på att utveckla Råstaområdet ur ett
fördröjnings-, renings- och rekreativt hänseende och därigenom förbättra
vattenkvaliteten mot recipienten Brunnsviken, se mer information under rubriken
Konsekvenser/Dagvatten.
Service
En stormarknad för livsmedel ligger ca 200 meter väster om planområdet.
Hallonbergen centrum ligger ca 300 meter från planområdet där finns kommersiell
och offentlig service i form av restauranger, livsmedelsaffärer, gym, bibliotek,
vårdcentral, apotek med mera. Inom fastigheten Freden Större, direkt söder om
planområdet, planeras det nya lokaler för centrumverksamheter i samband med
ombyggnaden av fastigheten.
Örskolan (åk F-6) ligger i temporära lokaler ca 150 meter öster om planområdet.
Förskolan Blåklockan med åtta avdelningar ligger centralt i Ör, ca 600 m från
planområdet och intill denna finns den ursprungliga Örskolan, som är ur drift och
planeras byggas om och utökas. I Hallonbergen centrum ligger Kulturama som är
en fristående skola, åk 4-9. Norr om Enköpingsvägen ligger två förskolor och två
skolor, Vittra Brotorp (åk F-7) och Ursvikskolan (åk F-6).
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Störningar och risker
Buller
Planområdet är utsatt för buller från biltrafik från Enköpingsvägen, Ursviksvägen,
Gesällvägen och Östra Madenvägen.
Farligt gods
Planområdet ligger ca 50 meter från Enköpingsvägen som tidigare varit primärled
för farligt gods. I november 2015 beslutade Länsstyrelsen att Enköpingsvägen inte
längre är utpekad som primär- eller sekundär transportled för farligt gods. Detta
efter en förfrågan av Solna och Sundbybergs kommuner som i och med att
Enköpingsvägens status som europaväg togs bort och vägen övergick till
kommunalt väghållarskap. I beslutet anges dock att detta inte direkt innebär att man
kan bortse från riskbilden.
Inför att Enköpingsvägen skulle övergå i kommunalt huvudmannaskap tog
Brandskyddslaget år 2010 fram en riskanalys som redogjorde för en framtida
förändring av trafiksituationen.
I analysen konstaterades att om vägen klassas ner, och då avsågs nedklassning till en
sekundär transportled, där endast transporter till och från lokala verksamheter tillåts
så är antalet målpunkter begränsat och rör sig om verksamheter som huvudsakligen
genererar transporter av brandfarliga vätskor (klass 3). Analysen visade att risknivån
i form av individrisk och samhällsrisk blev kraftigt reducerad jämfört med när vägen
var primär transportled. Följande avstånd mellan Enköpingsvägen och ny
bebyggelse rekommenderas inte understigas i analysen:
-

10 meter för kontor, handel och industri
25 meter för bostäder, skola och personintensiva verksamheter

Med hänsyn till att Enköpingsvägen inte längre är en rekommenderad transportled
för farligt gods och att avståndet till den tänkta exploateringen är ca 50 meter är
bedömningen att någon ytterligare riskhänsyn med hänsyn till transporter för farligt
gods eller andra olycksrisker kopplade till trafiken på vägen inte behöver tas.
I korsningen Gesällvägen och Rissneleden ligger en drivmedelstation (OKQ8).
Bränsletransporter till stationen sker via Enköpingsvägen och Ursviksvägen. Dessa
leveranser passerar planområdet och bensinstationen ligger över 100 meter från
planområdet. Lossningsplats för tankfordon ligger som kortast 130 meter från den
närmaste delen av planområdet. Antalet transporter som passerar vägen är dock
högst begränsat vilket innebär att sannolikheten för en inträffad olycka är mycket
låg. Avståndet till bensinstationen överstiger de av Länsstyrelsen rekommenderade
skyddsavstånden.
För aktuell exploatering utmed Ursviksvägen är den sammanfattande bedömningen
att det inte är nödvändigt med någon ytterligare riskhänsyn med avseende på
Enköpingsvägen och bensinstationen i korsningen Gesällvägen/Ursviksvägen.
Med avseende på risker förknippade med transporter av farligt gods på
Ursviksvägen bedöms risknivån vara mycket låg och med hänsyn till
försiktighetsprincipen föreslås följande restriktioner för området intill vägen.
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Obebyggd mark inom 12 meter från Ursviksvägen ska inte uppmuntra till
stadigvarande vistelse.
Byggnader inom 12 meter från Ursviksvägen ska kunna utrymmas bort från
vägen

Luftföroreningar
Då trafikmängden på Enköpingsvägen kommer att bli väsentligt lägre vid planerad
ombyggnation bedöms det inte finnas någon risk för att miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inom planområdet.
Djurhållning
En liten hästgård (ridstall), Råsta gård, ligger öster om planområdet. Avstånd från
planerad bostadsbebyggelse till närmaste hästhage och stall är över 170 meter
respektive 200 meter. Med hänsyn till det långa avståndet bedöms det inte finnas
någon risk för att bostadsområdet ska påverkas av hästallergener.
Flygtrafik
Planområdet ligger inom det höjdbegränsade området för riksintresset Bromma
flygplats. För planområdet är högsta tillåtna totalhöjd är +59,5 meter över havet
med hänsyn till flygtrafik.
Planområdet ligger även inom skyddsområde för Luftfartsverkets radarstation i
Bällsta för vilken begränsningar i byggnadshöjd även råder. Luftfartsverket har i
mars 2016 beräknat att inom planområdet är den högsta tillåtna totalthöjden för
byggnader (inklusive ventilation, master, hisschakt mm) +61 meter över havets
medelvattennivå med avseende på Bällsta radar.
Teknisk försörjning
Ledningsnät för el, vatten, spill- och dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla, tele och fiber
finns inom planområdet.

Förslag
Övergripande struktur och gestaltning
Gestaltningsprinciper
Förslagets övergripande gestaltningsprinciper är att området ska:
- bidra till att stärka kontakten mellan omgivande bebyggelseområden som
Hallonbergen/Ör och Ursvik/Brotorp.
-

skapa tydliga gaturum med kvartersstruktur och stadsgator i en mänsklig skala.
Varierad bebyggelseskala och omsorgsfull gestaltning eftersträvas.

-

skapa blandning av bostäder och verksamheter. Bottenvåningarna ska utformas
för att gynna levande och trygga gaturum.

-

gestaltas utifrån att karaktären på gator och platsbildningar varieras och
bebyggelsen ska följa denna variation. Gesällvägen utformas till en livlig
stadsgata och Ursviksvägen ges en parkkaraktär för att bidra till en rekreativ
grön länk mellan Golfängarna och Ursviks rekreationsområde. Frögränd,
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Frötorget och Lärlingsgatan blir lugnare gaturum där gång- och cykeltrafiken
sätter tempot och där skalan är lägre och mer intim.
-

upplevas grönt och gator ska trädplanteras där det är möjligt.

Gestaltningskrav
- Byggnadskroppar varieras sinsemellan genom olika byggnadshöjd, takvinklar,
fasadmaterial, förnstersättning och/eller förskjutning i husliv. Varje kvarter ska
ha sitt eget uttryck och ska inte upplevas monotont.
-

Bottenvåningarna ska vara omsorgsfullt gestaltade med genuina material och
mänsklig skala. I entrépartier bör taktila material som trä, sten eller tegel
användas. Bottenvåningarna får inte upplevas som slutna, utan ska vara öppna
och ljusa för att öka tryggheten för de som vistas i gaturummet. I de fall en
garagefasad vetter mot gata ska extra hänsyn till god utformning tas.

-

Eventuella höjdskillnader mellan innergårdar och gata ska hanteras med omsorg
och utformas som planterade terrasseringar med erforderliga trappor och
ramper.

-

Entréer till trapphus ska placeras mot gator eller torg.

-

På Frötorget ska konstverk, som även går att använda för lek, tas fram i samråd
med exploatören.

Illustrationsbilaga
En illustrationsbilaga är framtagen av Skanska, ÅWL och Tengbom arkitekter med
inspiration och koncept för utformning av bebyggelse och innergårdar från
byggaktören.
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Situationsplan med planområdet som streckad linje. Bild: ÅWL
Ny bebyggelse
Bebyggelsestruktur och byggnadshöjder
I planen föreslås en kvartersstruktur som ger tydliga gaturum. Fem bostadskvarter
med totalt ca 770 lägenheter planeras inom planområdet. Det nya ansluter till de
byggda och planerade kontorshusen väster om planområdet. Bebyggelsen tar sin
utgångspunkt i befintlig skala för området som är sex våningar. Byggnadshöjden
inom planområdet varieras mellan två till nio våningar med ett högre hus i 15
våningar. En något lägre bebyggelse planeras mot det centrala stråket, Frötorget och
Lärlingsgatan, för att få en småskaligare karaktär. I korsningen GesällvägenUrsviksvägen planeras ett höghus i 15 våningar och i hörnet Östra MadenvägenUrsviksvägen planeras ett något högre hörnhus i nio våningar. I planen anges högsta
byggnadshöjder över nollplanet (havsnivån). För hela planområdet anges dessutom
en planbestämmelse om att högsta totalhöjd är +59,5 meter över nollplanet för att
fasta föremål inte ska hindra flygtrafiken.

18 (46)

Stadsledningskontoret
Kaisa Diurson/John Reinbrand

2018-10-11
DNR KS-0289/2015

Volymstudie från sydost. Bild: ÅWL
Placering av byggnader utmed gatorna ger omslutna gårdar. I planen har några
öppningar i bebyggelsekvarteren säkerställts för att möjliggöra ljusinsläpp och för
att få en något mer uppbruten struktur än en med helt slutna kvarter. På grund av
höjdskillnaderna mot gatan får man en naturlig gräns mellan de halvprivata gårdarna
och det offentliga gaturummet, medan släppen tillåter inblick och utblick.
Gården i kvarter E föreslås byggas helt sluten och hänsyn måste därmed tas till
bräddningsmöjlighet för dagvatten vid extrema regn.
Platsbildningar skapas i vissa lägen genom indrag i hörn för att möjliggöra för t ex
uteserveringar. I korsningen Östra Madenvägen och Gesällvägen föreslås två
mindre platsbildningar.

Mindre platsbildningar vid korsningen Östra Madenvägen- Gesällvägen. Bild:ÅWL
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Exempel på två mindre platsbildningar. Bild: ÅWL
Under gårdarna planeras parkeringsgarage som delvis är nedsänkta. Högsta höjd på
garagebjälklag för gårdar anges med en totalhöjd i plankartan. Där garagevåningar
behöver skjuta upp över gatumark och torg ska höjdskillnader tas om hand genom
till exempel planterade terrasseringar och trappor. Minst en tillgänglig entré till
gården från gata ska anordnas inom kvarter B (Långskeppet), C (Fredspipan) och
D(Råseglet). Där parkeringsgarage utgör fasad mot gata, inom kvarter A (Styråran)
och E (Ankaret), ska extra omsorg läggas på utformning av fasad för att undvika en
sluten fasad och därmed en otrygg miljö.
Bottenvåningar och lokaler
Lokaler med centrumändamål ska inrymmas i delar av bottenvåningarna. Planen
beskriver åtta olika hörnlägen utmed Gesällvägen där lokal ska finnas till en minsta
yta om 50 kvm. För att möjliggöra ytterligare framtida lokaler i bottenvåningarna
anger planen en planbestämmelse, v1, som innebär att dessa bottenvåningar ska
utföras med våningshöjd om minst 3,5 meter mot gata. En blandning av
verksamheter och bostäder bedöms ge ett bättre underlag för butiker i området.
Mellanstora kontorslokaler har bedömts vara efterfrågade i Sundbyberg.
Verksamhetsinnehållet ska studeras vidare under planarbetet för att området ska få
en bra komplettering.
Bottenvåningarna ska vara omsorgsfullt gestaltade med taktila material som sten,
puts, tegel eller klinker. Enligt planen ska huvudentréer finnas mot gator och torg
för att skapa liv i bottenvåningarna. Entréer bör vara genomgående mot
kvartersgårdar.
Balkonger och burspråk
Planen anger en planbestämmelse som om att balkonger/burspråk får maximalt
skjuta ut 1,5 meter över allmän plats. Den fria höjden mellan underkant
balkong/burspråk och allmän plats ska vara minst 3,6 meter. Balkonger får skjuta ut
över innergårdarna.
Förskola
En ny förskola med fyra avdelningar (ca 60 barn) har bedömts behövas inom
planområdet för att delvis klara områdets behov av förskoleplatser. Enligt
strukturplanen för Hallonbergen/Ör ska en förskola planeras vid parken öster om
planområdet och med den bedöms förskolebehovet uppfyllas för planområdet.
Förskolan inom planområdet föreslås placeras i kvarter B (Långskeppet) som har en
den största gården med bra solläge. Rampen för nedfart till garaget skär igenom

20 (46)

Stadsledningskontoret
Kaisa Diurson/John Reinbrand

2018-10-11
DNR KS-0289/2015

gården och taket på denna kan med fördel användas och integreras i en varierad och
rörelsestimulerande utformning av förskolegårdens miljö. Delar av ytan för
förskolegård avses kunna användas av de boende under tider då verksamheten inte
är igång.

Illustration på möjlig utformning av förskola med del av gård på taket. Bild: ÅWL arkitekter
Planen anger att en förskola om minst 700 kvm BTA ska finnas inom kvarteret.
Med reserverade ytor på gården för de boende och för att få ihop grönytefaktorn,
då förskolegården innebär en del konstgjorda ytskikt för att klara slitaget, beräknas
förskolegården kunna bli cirka 900 kvm på bostadsgården. Till detta avses en
kompletterande gårdsyta för utemiljö om ca 300 kvm anordnas på förskolans tak.
Denna gårdsyta på taket ska vara tillgänglig med hiss, trapphus och tillhörande
förrum och kan ses som ett pedagogiskt komplement till gårdsytan på innergården.
Här kan t ex ordnas med speciella aktiviteter som bygglek, kojor och/eller
berättarplats. Viktigt är att utomhusmiljön på taket kan erbjuda skugga, utblickar
och en stimulerande lekmiljö. Fläktrum och teknik får inte placeras på taket då detta
kan ge bullerstörningar. Totalt ska förskolegårdens yta uppgå till 1200 kvm, vilket
ger 20 kvm per barn. Skanska har tecknat en avsiktsförklaring med aktören I Ur-och
skur, och då avser de att använda sig av omgivande grönområden för att barnen ska
få tillgång till större friytor.
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Illustrationsplan för möjlig förskolegård på gårdsyta och på förskolebyggnadens tak. Bild: ÅWL
Gator och trafik
Framtida trafikmängder
I en utredning framtagen av Grontmij (Tekniska förutsättningar, Kv Fröfjärden 2016)
har framtida trafikmängder för gatorna beräknats för år 2025. Trafikprognosen har
tagit hänsyn till hela exploateringen i området. Framtida beräknade trafikmängder år
2025 framgår av kartan nedan. Trafikanalyserna tyder på att Ursviksvägen klaras
med ett bilkörfält i respektive riktning förutom på en kort sträcka innan korsningen
med Enköpingsvägen där minst två körfält behövs. Olika typutformningar
korsningar har även studerats i utredningen. Korsningarna har bedömts klara
trafiken bäst som enfältiga till- och frånfarter som regleras med väjningsplikt eller
som cirkulationsplatser.
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Beräknad trafikmängd, vid en utbyggnad, för år 2025 (Tekniska förutsättningar, Kv Fröfjärden
2016, Grontmij)
Bilparkering och angöring
Parkering för bostäderna ordnas i garage under de nya bebyggelsekvarteren. Antalet
parkeringar ska uppnå kommunens krav enligt Mobilitetsnorm godkänd av
stadsbyggnads- och miljönämnden (24 april 2018).
På gatorna planeras angöringsplatser som kan nyttjas för korttidsparkering samt
angöring för rörelsehindrade. På mindre trafikerade gator som Lärlingsgatan och
Frögränd/Frötorget ska RH-platser prioriteras för att få en säkrare angöring.
I kvarter A (Styråran) planeras infart från Gesällvägen till ett lastfar, inom
byggnaden, som ska försörja garage och inlastning även under planerad
kontorsbyggnad väster om planområdet.
Byggnader i nära anslutning till korsningar ska ses över så att trafiksäkerheten
värnas i avseende på siktproblematik. Utfarter från garage bör utformas med
indragna hörn.
Cykelparkering
Cykelparkering för boende tillgodoses i garage eller i cykelrum i bottenvåningar,
enligt mobilitetsnormen. För att gynna hållbart resande bör cykelparkering anordnas
nära entréerna. Cykelparkeringen bör vara väderskyddad och underlätta fastlåsning
av cykeln. Den dagliga cykelparkeringen kan med fördel fördelas på både
utomhusparkering och parkering i cykelgarage. Det totala antalet cykelplatser bör
vara minst en cykelplats per rumsenhet.
Angöringsplats för besökande med cykel till verksamheter och lokaler i området bör
planeras inom allmän platsmark.
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Cykelvägnät
Förslaget innebär att planerat cykelvägnät blir sammanhängande och ansluter till
befintligt cykelvägnät, enligt översiktlig karta nedan. Tunneln under Ursviksvägen utgår
och ersätts av fyra övergångsställen (inom planområdet) med mittrefug.

Planerat vägnät med cykelbanor, utdrag ur ”Handlingsplan för stadsutvecklingsstrategi för
Hallonbergen Ör, 2016.” Nya cykelbanor markeras med streckad orange linje.
Kollektivtrafik
Nya lägen för busshållplatser planeras utmed Gesällvägen, för norrgående bussar
inom planområdet och för södergående bussar ca 50 meter söder om planområdet.
Även utmed Ursviksvägen planeras möjlig busshållplats (Sundbypark södra) med
två alternativ i systemhandlingen, antingen norr eller söder om Gesällvägens
korsning med Ursviksvägen. Exakt läge för busshållplatser längs Ursviksvägen
beslutas i detaljprojekteringen, i samråd med Trafikförvaltningen.
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Illustration över tänkta busshållplatslägen för Gesällvägen och Sundbypark södra.
Gatuutformning
Inom planområdet planeras alla gatorna att byggas om till stadsgator för att
möjliggöra nya byggnadskvarter. Gatorna och de allmänna platserna är under
projektering och systemhandling finns framme (2018-04-27). Nya gatusektioner,
enligt systemhandling, redovisas nedan.
Ursviksvägen omgestaltas från en genomfartsled till en huvudgata med
parkkaraktär. Cirkulationsplatsen tas bort och gatan förses med gångbanor på båda
sidor, dubbelriktad cykelbana på östra sidan, angöringsplatser mot bebyggelsen i
väster samt trädplantering i tre rader. Utmed Ursviksvägen planeras planteringar
mellan angöringsplatserna för att ge gatan en grönare karaktär och skapa
förutsättningar för omhändertagande av dagvattnet. Flera trafiksäkra passager över
Ursviksvägen, med mittrefug, ska utföras för att medverka till en lugn trafikmiljö.
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Sektion genom Ursviksvägen, enligt systemhandling. Illustration: Sundbybergs stad
Gesällvägen dras om i en nord-sydlig riktning och utformas med alléplantering,
angöringsplatser, gångbanor och dubbelriktad cykelbana på västra sidan. Körbanan
är breddad till 7 m för att säkerställa plats för busstrafik.

Sektion genom Gesällvägen, enligt systemhandling. Illustration: Sundbybergs stad
Östra Madenvägen förlängs österut för att ansluta till Ursviksvägen.
Angöringsplatser planeras utmed förlängningen av gatan och en dubbelriktad
cykelbana förläggs på norra sidan av gatan. Gatan är redan projekterad vid
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fastigheten Freden större 11 där den har angöringsplatser och buskplantering på
södra sidan. Där gatan förlängs ska möjligheten för trädplantering med hänsyn till
ledningar studeras vidare.
Lodgatan ersätter den gamla sträckningen av Gesällvägen och försörjer kvarter A, E
samt befintlig och ny kontorsbyggnad. Gatan har i systemhandling utformats för att
klara de transporter med tunga fordon som sker till verksamheten i Fröfjärden 3
(Xylem Water Solutions AB) idag. Avtal ska tecknas mellan staden och
fastighetsägare för Fröfjärden 1 (Skanska) för att möjliggöra vändplan längst ut på
Lodvägen (norr om Fröfjärden 3) ska kunna användas för allmän trafik i avvaktan
på planerad förändring av Enköpingsvägen. Nedan visas figur över planerad
vändplan.

Ritning från Ramböll på planerad vändplan vid Gesällvägen/Lodgatan norr om Fröfjärden 3.
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Sektion genom Lodgatan, enligt systemhandling. Illustration: Sundbybergs stad
Torgyta
Mellan kvarter A (Styråran) och D (Råseglet) planeras en ny torgyta, Frötorget, som
blir en förlängning av det befintliga parkstråket mellan kontorsbyggnaderna. Från
Frögränd, som knyter an till den planerade torgytan i Freden Större, planeras ett
gångvänligt stråk vidare längs Frötorget och Lärlingsgatan för att mynna i det gröna
Råstaområdet på andra sidan Ursviksvägen. Angöringstrafik till kvarter D får ske
över torgytan. Lärlingsgatan utformas som en enkelriktad gata där trafik får ske på
de gåendes villkor och avses utformas med nedsänkta växtbäddar som kan ta hand
om dagvattnet och ge en grön miljö.

Sektion genom Lärlingsgatan, enligt systemhandling. Illustration: Sundbybergs stad
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Både Frögränd, gatan mellan kvarter D och stadshuset, och Frötorget föreslås som
allmän platsmark. Detta för att säkerställa tillgängligheten till omgivande fastigheter
och för att skapa en torgyta som kan bli en samlingspunkt för boende och
arbetande i omgivningen. Frögränd och en mindre del av Frötorget är underbyggt
med garage och en utredning från SWECO 2016-11-16 visar att bjälklaget är
konstruerat för att klara bärighetsklass 3 (BK 3 - för klassificeringen gäller max 37
tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel). Detta betyder
att trafik i form av avfallsfordon och andra tunga fordon inte ska möjliggöras på
gränden eller torget.
Del av den kommunala gatumarksfastigheten Sundbyberg 2:30 (Frögränd och del av
Frötorget) kommer efter detaljplanens genomförande att urholkas av ett 3Dutrymme tillhörande fastigheten Fröfjärden 7, innehållande befintligt garage samt
källare inrymmandes utrymme för ställverk mm. Hela garagekonstruktionen samt
källarkonstruktionen ska ingå i 3d-utrymmet. Tät- och skyddsskikt ska ingå i 3Dutrymmet.

Illustration över nedfart till garage under kvarter D (Råseglet) som även försörjer Fröfjärden 7.

Perspektivbild över förslag till utformning av frötorget. Bild: Tengbom
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Förslag på utformning av Frögränd och Frötorget, Tengbom 2018-02-05
I Sundbybergs översiktsplan anges som mål att cirka en procent av produktionskostnaden vid byggandet ska användas till konstnärlig utsmyckning. I detta
planområde bör utsmyckningen fokuseras på en tänkt klätterbar skulptur på
Frötorget, samt på utformning av de enstaka garagefasader som blir våningshöga
mot gaturummet.
Teknisk försörjning
För att bygga de nya kvarteren inom planområdet kommer det att krävas en hel del
ledningsomläggningar. Ledningsomläggningar som behövs har studerats i en
utredning framtagen av Grontmij (Tekniska förutsättningar, Kv Fröfjärden, 2016) och
sedan har SWECO arbetat vidare med detta under framtagandet av systemhandling
för gata.
Vatten och avlopp
Om golvbrunn anläggs i garage så ska oljeavskiljare finnas. Vid eventuell lokalisering
av restaurang eller café inom området ska behov av fettavskiljare utredas.
Bebyggelse inom planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och
avloppsledningsnätet. Spillvatten leds via kommunal ledning till ett reningsverk i
Bromma. För att klara självfallsledningar i planområdet så föreslås en pumpstation
för spillvatten anläggas i Råstaområdet. Denna pumpstation ska tillse att spillvattnet
kommer vidare till huvudledning och kan utformas som temporär eller permanent.
En utredning är påbörjad av SAVAB för att få klarhet i hur pumpstationen ska
utformas. Ett område (E2) är inritat i plankartan öster om kvarter C på östra sidan
om Ursviksvägen. Lämpligt skyddsavstånd till bostadshus, med tanke på eventuellt
buller från pumparna, bedöms vara 25 meter. Pumpstationen ska utformas med en
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karaktär som inte stör syftet med Råstaområdet som framtida parkanläggning, utan
snarare stödjer detta. Pumpstationen kan också kombineras med besöksfaciliteter
som toalett, sittplatser eller dylikt. Det är viktigt att utformningen tar hänsyn till
parkmiljön.
Dagvatten
Norra Råstabäcken är kulverterad under planområdet. I ett PM om bäcken,
framtaget av WSP 2015-10-30 på uppdrag av Skanska, anges att det bedöms
olämpligt att ersätta kulverteringen av Norra Råstabäcken med en öppen bäckfåra
genom planområde. Detta med hänsyn till geotekniska förhållanden, befintliga
anläggningar och ledningar samt planerad markutveckling. Enligt utredningen
innebär en öppen bäckfåra en stor minskning av möjlig exploatering av bostäder
och att en barriär skapas genom området.
Den föreslagna exploateringen inom kvartersmark bidrar till mer hårdgjord yta (ca
20 000 kvm) än i dagsläget och dagvattenflödet förväntas därmed att öka. Dagvatten
föreslås avvattnas från tak till bostadsgårdar. Ett flertal gröna tak föreslås, se vidare
under rubriken Grönytefaktor. På bostadsgårdarna fördröjs och renas dagvattnet i
växtbäddar som ordnas ovan garagebjälklaget för att inte den ökade
flödesbelastningen inom området ska påverka befintligt ledningsnät.
Vid kraftiga regn föreslås dagvattnet brädda från bostadsgårdarna till omgivande
gator där nedsänkta växtbäddar och skelettjord planeras för att få ytterligare rening,
fördröjning och infiltration.

Förslag till låglinjer för avledning av dagvatten i samband med extrem nederbörd. Bild: Structor
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I befintlig situations markanvändning och höjdsättning finns instängda områden
inom planområdet. Planerad exploatering kommer att innebära en ny höjdsättning
av området så att tidigare instängda områden försvinner. Höjdsättningen i området
är planerad på ett sådant sätt att byggnader inte skadas vid marköversvämningar, se
Dagvattenutredning – PM (kap 6). Naturliga avrinningsvägar via gatorna har skapats
för att säkerställa att avledning av dagvatten kan ske på ett säkert och kontrollerat
sätt även vid extrema nederbördssituationer när dagvattensystemet är fullt. Marken
lutar bort från byggnaderna så att regn som faller på fastighetsmark rinner bort från
husen och gatorna är höjdsatta så att dagvattnet avleds ytligt ned mot Råstabäcken.
Hantering av 100-årsregn och eventuella behov av åtgärder ska studeras ytterligare
vid detaljprojektering.
El
Planområdet ansluts till elnät i området. En ny transformatorstation bedöms
behövas för den nya bebyggelsen. Plats för denna har säkerställts i detaljplanen
enligt planbestämmelsen E1. Transformatorstationen föreslås placeras i
underliggande garage eller bottenvåning och ska då ligga under lokaler med
centrumändamål eller under innergård med hänsyn till risker. I kvarter A avses
transformatorstationen placeras i bottenvåningen mot Lodgatan i norr. Exakt
placering av den studeras vidare i samråd mellan staden, Skanska och Vattenfall.
Vattenfall har några högspänningsledningar i området som kommer behöva läggas
om utmed gata då de kommer i konflikt med planerad bebyggelse.
Ellevio har ett ledningstråk strax söder om planområdet, som i nuläget föreslås ligga
kvar i befintligt läge.
Avfallshantering
Den nya bebyggelsen avses anslutas till stationär sopsug. Utbyggnad av
sopsugssystemet i Hallonbergen och Ör är planerad och en ny stationär sopsug i
Hallonbergen-Ör är under projektering. Sopnedkast placeras på kvartersmark i
anslutning till bostadshusens entréer, max 50 meter från entré.
Avfallsutrymme för återvinning för bostäder och, vid behov, separata soprum för
lokaler ska anordnas och placeras mot gata där lastzon kan anordnas. Angöring för
soptömning bör inte anordnas längs Ursviksvägen eller Gesällvägen, utan ska ske på
lokalgator.
Energi och värme
Den nya bebyggelsen ska anslutas till befintligt närliggande fjärrvärmenät. Några
fjärrvärmeledningar som kommer i konflikt med den nya bebyggelsen behöver
läggas om.
Enligt översiktsplanen ska certifiering enligt Miljöbyggnad nivå guld eller minst
motsvarande krav enligt Leed eller BREEAM uppnås där så är möjligt. Exploatören
Skanska arbetar med ”Gröna kartan” som är internt utvecklat betygsystem för
miljöbyggnader samt den externa certifieringen ”Svanen”.
Fjärrkyla
En omläggning behövs av fjärrkyleledningar som kommer i konflikt med nya
bebyggelsen. Ledningarna läggs om i Gesällvägen och Östra Madenvägen.
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Tele- och fiber
Telenor har en ledning som föreslås läggas om vid förlängning av Östra
Madenvägen.
Stokab har ledningar som kommer i konflikt med nya bebyggelsen. Ledningarna kan
läggas om i Gesällvägen och Östra Madenvägen.
Colt Technology Service AB har en kanalisation som kan komma i konflikt med
eventuell framtida bebyggelse söder om planområdet, varför den föreslås läggas om
i förlängning av Östra Madenvägen.
Skanova har ledningar som kommer i konflikt med nya bebyggelsen och de föreslås
därför läggas om i gata norr om kvarter C och Ursviksvägen.

Konsekvenser
Behovsbedömning
Den föreslagna markanvändningen bedöms inte, enligt kriterierna i bilaga 4 till
Förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar, medföra en sådan
betydande miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning och upprättande av en
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kap 11-12 §§.
Hållbara resmönster
Detaljplanens genomförande kan medföra positiva effekter i förhållande till målet
om en hållbar utveckling, då bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen kan bidra
till hållbara resemönster.
Landskapsbild och stadsbild
Det landskap som omgivningarna utgör, med dalgångens sänka längs
Enköpingsvägen, är redan idag sporadiskt bebyggd med större kontor och
volymhandel. Kompletteringen med aktuell bebyggelse mot den höga 70-tals
strukturen och de nyare kontorsbyggnaderna ger en bättre helhet och sammanhållen
struktur innanför det område som skiljs av med Ursviksvägen mot Råstaområdets
grönytor. Den nya kvartersbebyggelsen ger området en mer stadsmässig utformning
med tydliga gaturum och verksamheter i bottenvåningar. Bebyggelsehöjden
överensstämmer med befintliga kontor och med planerade byggnadshöjder i
kvarteret Freden Större. Genom planområdet planeras ett stråk med lägre
bebyggelsen som ges en småskaligare karaktär. Gatorna blir mer intima än idag och
mer gröna, med trädplanteringar och växtbäddar.
Service och verksamheter
Enligt översiktsplanen ska fördelningen mellan bostäder och arbetsplatser hållas
utifrån principen en bostad – en arbetsplats. En blandning av bostäder, kontor,
verksamheter och service skapar variation av funktioner och ger liv och rörelse i
stadsdelarna under större delen av dygnet. Föreslaget tillskott av bostäder direkt
intill kontorsområdet väster om planområdet ger en sådan blandning.
Planen möjliggör verksamheter i bottenvåningarna, och lokalerna föreslås
huvudsakligen placeras utmed Gesällvägen längs det tänkta stråk som leder från
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Hallonbergens centrum ner genom Freden Större och vidare genom planområdet
med målpunkt i Ursvik och Brotorp.
Grönytefaktor
För Sundbyberg finns nu ett styrande dokument, Riktlinjer för grönytefaktorn på
kvartersmark, 2017-11-01, som anger en minimum-faktor på 0,6 för GYF.
Grönytefaktorn är ett planeringsverktyg för att medvetet arbeta med
ekosystemtjänster, grönska, dagvatten och sociala värden i planering och byggande.
Genom gröna gårdar med väl utformade sociala mötesplatser, gröna tak och
fördröjande åtgärder inom gårdarna bedöms en grönytefaktor om 0,6 uppnås för
alla kvarter. Det är viktigt att utförande och kontinuerlig skötsel av gröna tak är
fackmannamässigt för att de ska fungera optimalt gällande fördröjning och rening.
Illustrationer från exploatören på hur innergårdarna skulle kunna lösas biläggs
planhandlingarna.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
För att möjliggöra föreslagen bebyggelseutformning enligt planförslaget behöver de
två dagvattenkulvertarna, som idag utgör del av Norra Råstabäcken, läggas om i
gatan norr om kvarter C, D samt längs Ursviksvägen ner mot befintlig bäckfåra.
Staden, tillsammans med Sundbyberg Avfall och Vatten AB, bedömer att en
tillståndsansökan för vattenverksamhet behövs för att flytta på befintliga kulvertar.
Ansökan kommer att handläggas av Sundbyberg Avfall och Vatten AB.
Dagvatten
Dagvatten från planområdet ingår i Brunnsvikens avrinningsområde. Brunnsviken
är kraftigt övergödd med förhöjda halter av fosfor och kväve. I det lokala
åtgärdsprogram som är under framtagande finns förslag om ett riktvärde på 100
mikrog/l fosfor för utsläpp till Brunnsviken. I åtgärdsprogrammet kommer även att
föreslås att Sundbybergs stad ska halvera utsläpp av fosfor till Brunnsviken. Rening
av dagvatten från befintliga bostadsområden planeras i olika reningsåtgärder men
varje ny detaljplan måste tillse att situationen inte försämras med avseende på
föroreningsbelastning.
En Dagvattenutredning - PM för detaljplanen finns framtagen av Structor/SWECO
(2018-06-27) som visar att det kan finnas behov av länshållning under byggskedet.
Samråd bör ske med stadens miljökontor för att säkerställa att länshållningen sker
på lämpligt sätt. Det är även viktigt att utreda vilken miljöpåverkan olika materialval
kan ha på dagvattnets kvalitet både i samband med och efter exploatering. I väntan
på dagvattenpolicy (under arbete) så har dagvattenutredningen har hänsyn till
följande krav från staden tagits:
- Fördröjningsanläggningar inom kvartersmark ska dimensioneras för 10 årsregn med klimatfaktor 1,25.
- Flödet ut från kvartersmark under dimensionerande regn ska inte överstiga
avrinningen som området har idag, och de flöden som överstiger
befintligsituation måste därför fördröjas i magasin.
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Krav på dagvattenrening är enligt de övergripande nationella miljömålen
samt gällande miljökvalitetsnormer för Råstasjön och Brunnsviken (Miljömål,
2015; VISS, 2014, 2016).
Reningskravet på fosfor ska uppgå till minst 50% jämfört med motsvarande
situation utan rening.

Dagvattenutredningen visar en sammanvägd tabell (kap 3.5) för beräknad rening av
dagvatten från både kvartersmark och allmän platsmark. Summeringen visar att
samtliga föroreningar förväntas minska mellan cirka 50 % till 85 % efter
exploatering och rening jämfört med innan rening. Inom hela planområdet
förväntas fosfor att minska med nästan 50 %, vilket motsvarar kommunens mål för
rening av fosfor.
I utredningen Naturvärden för Norra Råstabäcken, framtagen av CONEC i oktober
2015, utreds att renovera diket och bygga ny våtmark öster om Ursviksvägen för att
utveckla området ur ett fördröjnings-, renings- och rekreativt hänseende och
därigenom förbättra vattenkvaliteten mot recipienten Brunnsviken. Bäcken föreslås
på en del av sträckningen utformas med breda och flacka slänter för att få en säker
utformning samt storvegetationsklädd yta som gör att avdunstning, sedimentering
och reningseffekt blir optimal. I östra delen av Råstabäcksområdet, där
naturvärdena är högre, föreslås renovering av diket och anläggning av ny våtmark.
Åtgärderna här inriktas också på att öka den biologiska mångfalden med hjälp av
dammar och våtmarker. Även dessa åtgärder är positiva även för fördröjning och
rening av vattnet. Föreslagna anordningar skulle även kunna hjälpa till att
pedagogiskt visa vårt dagvattens väg mot recipient för besökare i Råstaområdet.

Illustration från utredningen (Naturvärden för Norra Råstabäcken), där områden Ö2 och Ö3
planeras utvecklas som ytor för dammar och våtmark.
Den föreslagna dagvattenhanteringen inom planområdet tillsammans med åtgärder
utanför planområdet (Råstaområdet) bedöms kunna förbättra möjligheterna att
uppnå miljökvalitetsnormerna för den nedströms liggande vattenförekomsten
Brunnsviken.
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Flyghöjder
Föreslagen bebyggelse har en högsta byggnadshöjd om +58,2 meter över nollplanet.
Dessutom finns en generell planbestämmelse om högsta totalhöjd +59,5 möh för
hela planområdet. Det innebär att det inte finns någon risk för påverkan på
Bromma flygplats hinderyta (+59,5 möh) eller radarutrustning för flygtrafiken (+61
möh).
Flyghinderanalys från LFV, 2017-12-19, visar inga hinder för bebyggelsen. Enligt
flyghinderanalysen kan däremot en tillfällig kran vid byggnation komma att störa
Brommas horisontella yta med 13,1 meter. Dispens kan sökas hos Swedavia
Bromma flygplats för tillfälliga hinder som byggkranar, men risk för avslag finns.
Störningar under byggskedet
Byggfasen kan medföra tillfälliga negativa effekter i form av främst buller,
framkomlighetsstörningar, luftföroreningar och förorenat
dagvatten/länshållningsvatten, som utöver planområdet kan påverka angränsande
områden. Detta kan avhjälpas genom att metoder för att minimera damning
tillämpas, att bullernormer respekteras och att länshållningsvatten kontrolleras och
vid behov sedimenteras innan det släpps vidare i dagvattennätet.
Även otrygghet för de som rör sig i området kan uppkomma under byggtid. I Social
handlingsplan, utkast från Skanska 2018-01-28, uppger Skanska att de kommer att
genomföra trygghetsbesiktningar av byggetableringen med fokus på de
förbipasserandes trygghet. Åtgärder för trygghet under byggtiden kan till exempel
vara noga planerad belysning, ökad möjlighet till social kontroll och genomtänkt
skyltning.
Störningar från verksamheter
Befintlig detaljplan C313 möjliggör småindustri där störningar kan uppkomma.
Denna detaljplan möjliggör ingen störande verksamhet.
Pumpstation
En pumpstation för spillvatten avses placeras invid Ursviksvägens östra sida, i höjd
med kvarter C. Med ny teknik kan man minimera risken för buller från pumparna
och eventuell lukt kan tas omhand i ett speciellt reningssystem. Skyddsavståndet
från pumpstationen till bostadsbebyggelse bedöms därmed inte behöva överstiga 25
meter.
Buller
För projektet gäller ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS
2015:216 (ändrad SFS 2017:359) som trädde i kraft från och med den 1 juni 2015.
Enligt förordningen finns bestämmelser om riktvärden utomhus för trafikbuller vid
bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på
förebyggande av olägenhet for människan hälsa enligt plan- och bygglagen är
uppfyllt vid planläggning, bygglov och förhandsbesked.
En trafikbullerutredning (ACAD 2018-02-15) har tagits fram och utgår från en
prognos för trafikmängderna för år 2025 och den nya förordningen om trafikbuller
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SFS 2015:216 (ändrad SFS 2017:359). De nya bostadskvarteren får mot gatorna ca
56-65 dBA ekvivalent ljudnivå och ca 71-80 dBA maximal ljudnivå.
För att klara riktvärdena för buller behöver större lägenheter som inte ligger mot
gårdsgatan och torget göras genomgående med minst hälften av boningsrummen
mot gård. Mindre lägenheter om högst 35 kvm kan göras enkelsida mot Östra
Madenvägen och Gesällvägen. Mindre lägenheter kan inte göras enkelsidiga mot
Ursviksvägen.

Kartbild över området, i röda punkter uppfylls inte riktvärdena utan åtgärder (ACAD).
I kvarter E (Ankaret) uppfyller inte fasaderna mot Ursviksvägen och Gesällvägen
bullerriktvärdena utan åtgärder.
Lägenheterna behöver därför göras genomgående med minst hälften av
boningsrummen mot innergården eller så får lägenheterna göras max 35 kvm stora.
Om balkongerna till punkthuset förses med ett tätt, 1,1 m högt balkongräcke samt
ett ljudabsorberande undertak beräknas riktvärdena att kunna uppfyllas och ingen
anpassad planlösning eller lägenhetsstorlek krävs.
För kvarter B (Långskeppet) är det huskroppen mot Ursviksvägen som behöver
åtgärder i form av genomgående lägenheter med minst hälften av boningsrummen
mot innergården eller max 35 kvm stora lägenheter. För huskroppen i korsningen
Gesällvägen/Ursviksvägen kommer även delvis inglasade balkonger mot
innergården krävas för att maximal ljudnivå ska bli högst 70 dB(A) på den tysta
sidan.
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I kvarter C (Fredspipan) är det också fasaderna mot Ursviksvägen som behöver
åtgärder i form av genomgående lägenheter med minst hälften av boningsrummen
mot innergården eller max 35 kvm stora lägenheter. Om gavellägenheten i
korsningen Ursviksvägen/Östra Madenvägen görs genomgående så kommer
fasaden att behöva skärmas av för att den maximala ljudnivån inte ska stiga över 70
dB(A).
Planerad förskolegård inom kvarter B lämpar sig väl akustiskt och kommer att klara
Boverkets riktvärde 50 dB(A) ekvivivalent ljudnivå.
Samtliga kvarter kommer att ha innergårdar där stora delar av gården beräknas få en
dygnsekvivalent ljudnivå om högst 50 dB(A) och en maximal ljudnivå om högst 70
dB(A) och uppfyller därmed riktvärdena med avseende på ljudnivå vid uteplats.
Risk
En riskutredning är framtagen vilken beskrivs under rubriken Störningar och risker.
Planen säkerställer med planbestämmelse att byggnader inom 12 meter från
Ursviksvägen ska kunna utrymmas bort från vägen med hänsyn till
försiktighetsprincipen. Ingen stadigvarande vistelse utmed Ursviksvägen planeras.
Bedömningen är att det inte är nödvändigt med någon ytterligare riskhänsyn med
avseende på Enköpingsvägen och bensinstationen i korsningen
Gesällvägen/Ursviksvägen. Avståndet mellan bebyggelse och körbana på
Ursviksvägen är som minst ca 6,25 meter enligt föreslagen gatusektion.
Brand
Bebyggelsen har planerats för att möta gällande brandsäkerhetskrav enligt Utlåtande Brandtekniska förutsättningar, Brandskyddslaget, 2018-01-29. Detta följs upp vid
bygglov och tekniskt samråd. Framkomlighet och bärighet för räddningstjänstens
fordon inom planområdet ska beaktas och BK2-väg krävs för gata med
underliggande garage. För bostäder som inte nås med räddningstjänstens
stegutrustning samt för byggnader över 8 våningar ska trapphus utföras som Tr2trapphus.
Befintligt brandpostnät ska kontrolleras och vid behov kompletteras utifrån ny
kvartersstruktur så att avstånd mellan brandposter är maximalt 150 meter.
Radon
Planområdet ligger inom eventuellt normalriskområde för markradon enligt
kommunens översiktliga radonkarta. Risken för radon inför bygglovskedet.
Markföroreningar
Enligt den miljötekniska markundersökningen så påvisas generellt låga
föroreningshalter, som understiger Naturvårdsverkets generella krav på känslig
markanvändning (KM). Punktvis provtagning har genomförts och för att säkerställa
att kraven på boendemiljön uppfylls ska kompletterande markprovtagning
genomföras. Inom planområdet överskrider dock halten för 1,2 dikloretan
bedömningsgrund för Mycket låg halt och ska utredas innan exploatering.
En masshanteringsplan behöver tas fram så att massorna hanteras rätt. Även asfalt i
befintliga vägar bör enligt utredningen provtas och kontrolleras om den innehåller
föroreningar/tjärasfalt.
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Geoteknik
Den geotekniska utredningen anger att alla områden inom planen lämpar sig för
bostadsbebyggelse. Inför kommande projektering bör kompletterande geotekniska
undersökningar dock utföras inom respektive kvarter för att kunna bedöma rätt
grundläggningsmetod mer noggrant samt för att i förekommande fall bättre kunna
bedöma pållängder inom varje delområde. Vid val av grundläggning ska bedömning
göras utifrån att de geotekniska egenskaperna kan komma att ändras i ett framtida
blötare och varmare klimat. Även grundvattensituationen ska bedömas mer
specifikt för varje delområde för eventuella åtgärder på grundläggningen av garage
under marknivå.
Inför kommande exploatering ska också kompletterande undersökningar utföras
inom respektive kvarter för att säkerställa att marken uppfyller Naturvårdsverkets
krav för känslig markanvändning.
Hälsokonsekvenser
Kompletteringen av bebyggelsen ligger i ett område med närhet till parkområden. I
området planeras trygga gång- och cykelvägar som främjar möjligheten att röra sig i
området.
Solinstrålning
Solstudier har tagits fram för att utreda skuggpåverkan. Med föreslagna
byggnadshöjder kommer angränsande kontorshus (stadshuset) inom Fröfjärden 7
delvis skuggas. De två föreslagna gårdarna längst i söder (C och D) kommer i större
delen ligga i skugga vid vår- och höstdagjämning, samma gäller kvarter E längst i
norr. Huskropparna mot söder är dock sänkta från samrådet för att få en bättre
solinstrålning på fasaderna. Under sommaren blir gårdarna delvis solbelysta.
Bebyggelsekvarteren A och B får gårdar som till stor del är solbelysta sommartid
och vid vår-/höstdagjämning.
För att få till kvällssol sommartid på kvarter A så ska gemensam takterrass anläggas
på den södra huskroppen. Byggnadshöjderna är omstuderade efter samråd och
byggnader mot söder är till stor del sänkta för att få en bättre situation på gårdarna.
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Solstudie juni, ÅWL/Tengbom

Solstudie september (höstdagjämning), ÅWL/Tengbom
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Konsekvenser för barn
Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop 1997/98:182 i
planarbetet. Bebyggelsekvarteren utformas huvudsakligen med sluten bebyggelse
mot gatan där gårdarna görs bilfria med lekmöjlighet för barn. Frötorget avses
utformas med möjlighet till lek för barn och vistelseytor för ungdomar. Gatorna
byggs om till stadsgator som sänker trafikhastigheten. Sammanhängande gång- och
cykelbanor och trafiksäkra övergångar planeras i den nya gatustrukturen. Viktiga
målpunkter i närområdet för barn ligger söder (Hallonbergens centrum), öster
(Örskolan och Råstaområdet) och norr (Ursviksskolan och idrottsområden) om
planområdet. Korsningspunkten med Ursviksvägen mellan parken och planerad
förskola avses göras trafiksäkrare med övergångsställe med mittrefug. Sammantaget
bedöms åtgärderna kunna göra området till en god trafikmiljö även för barn.
Tillgänglighet
Kommunen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning prop. 2008/09:28 som syftar till att undanröja hinder för
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Målsättningen är att
alla personer har delaktighet på lika villkor oavsett funktionshinder. Detta
planarbete inbegriper främst den fysiska miljön genom att identifiera och undanröja
hinder och barriärer mot tillgänglighet avseende byggnader, vägar, transportmedel
och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland bostäder, vårdinrättning och
arbetsplatser.
Planområdet är relativt flackt vilket möjliggör för tillgängliga gång- och cykelvägar.
Bostäderna planeras med hissar som ansluter till garage där parkeringsplats för
rörelsehindrade kan ordnas. Angöringsplatser planeras utmed gatorna, vilket skapar
förutsättning för ökad tillgänglighet som besökande till bostäder och lokaler.
Trygghets-, säkerhets- och jämställdhetsperspektiv
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. Nya
bostäder och verksamheter skapar ett tryggare gaturum där fler rör sig under större
del av dygnet. Tryggare förbindelser till kollektivtrafiken i Hallonbergen centrum
skapas genom att bostäder även planeras utmed detta stråk. Frötorget avses
utformas som en trygg och social mötesplats för alla åldrar.
Social handlingsplan
I varje projekt inom Hallonbergen och Ör ska en handlingsplan för social hållbarhet
tas fram av byggherren. 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. Tillika är det viktigt att de tillkommande projekten inte skapar nya
enklaver som bidrar till boendesegregation, utan samspelar med den befintliga
bebyggelsen och berikar den.
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I Social handlingsplan, från Skanska 2018-02-15, presenteras en social
konsekvensanalys för området där Skanska presenteras en rad punkter som
exploatören kommer att verka för i fortsatt arbete. Ett urval presenteras här:
- Att kontorets (ej inom planområdet) bottenvåning bidrar till att det finns
aktivitet i området senare på dygnet.
- Detaljplanen möjliggör för etablering av verksamheter på olika platser inom
planområdet, bland annat hörnlokaler.
- Att utformningen av bottenvåningarna längs Gesällvägen bidrar till att gatan blir
en attraktiv och trygg länk/mötesplats både under och efter byggtid.
- Att Frötorget blir en målpunkt utan koppling till konsumtion.
- Fröparken kan utvecklas till ett landmärke och målpunkt där boende fått sätta
sin prägel på Sundbypark.
- Konstnärlig utsmyckning med fokus på det lokala kan stärka Sundbyparks
identitet och de boende.
- I den fortsatta projekteringen av projektet kommer vi att studera vår
utformning ur Stiftelsen tryggare Sveriges trygghetsmodell.
Fröparken kan utvecklas till en lokal park som kompletterar de större
grönområdena och kopplar samman de gröna stråken.

42 (46)

Stadsledningskontoret
Kaisa Diurson/John Reinbrand

2018-10-11
DNR KS-0289/2015

Detaljplanens genomförande
Allmänt
Beskrivningen avseende detaljplanens genomförande redovisar de organisatoriska,
fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett
ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande.
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska
fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor
som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom
respektive speciallagstiftning.
Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft
Byggstart

juni 2016 – augusti 2016
mars 2018 - april 2018
3:e kv. 2018
3:e kv. 2018
4:e kv. 2018

Därefter sker etappvis utbyggnad, se vidare under rubriken etappindelning.
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid föreslås vara tio (10) år från den dag planen vinner
laga kraft.
När genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla till den ändras eller
upphävs. När genomförandetiden har gått ut har fastighetsägaren dock inte längre
rätt att erhålla ersättning om bygglov, rivningslov eller marklov skulle nekas.
Huvudmannaskap för allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats, som utgörs av park, gata, torg och
gårdsgata.
Ansvarsfördelning
Allmän plats
Kommunen är ansvarig för utbyggnad, drift och underhåll av allmän platsmark
(gator, torg, park, gårdsgata).
Kvartersmark
Exploatören ansvarar för utbyggnaden inom kvartersmark. Blivande fastighetsägare
ansvarar för underhåll och drift av byggnader och anläggningar inom kvartersmark.
Delägarna i gemensamhetsanläggning eller eventuell blivande samfällighetsförening
ansvarar för gemensamhetsanläggningar som kommer att inrättas i området.
Ledningar
Flytten av dagvattenkulverten bedöms vara tillståndspliktig vattenverksamhet och i
dagsläget beräknas en vattendom kunna vara framme till denna plans antagande.
Respektive ledningsägare ansvarar för flytt av berörda ledningar.
Myndighetsutövning
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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
gemensamhetsanläggning. Ansökan om fastighetsbildning görs till Lantmäteriet
efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Avtal
Planens genomförande avseende ekonomiska åtaganden, ansvarsfördelning.
marköverlåtelser, kostnader och utbyggnad mm regleras i köpeavtal och
exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. Exploateringsavtal och
köpeavtal ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med antagande av
detaljplanen.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastigheter behöver nybildas och ombildas för att överensstämma med
detaljplanens nya gränser för bostäder, centrum, parkering, förskola och allmän
plats.
Del av Fröfjärden 1, Fröfjärden 7 och Fredspipan 1 kommer att regleras till
Sundbyberg 2:30 avseende ändamål allmän plats. Del av Sundbyberg 2:30 kommer
att regleras till Fröfjärden 1 och Fredspipan 1 avseende bostadsändamål.
Detaljplanen möjliggör tredimensionell fastighetsindelning. Delar av det befintliga
underjordiska garaget inom nuvarande fastigheten Fröfjärden 7, i detaljplanen
betecknat med (P), som ligger under allmän plats GATA1 i detaljplanen, kan genom
tredimensionell fastighetsbildning tillhöra intilliggande kvartersmark. Den allmänna
platsmarken kan alltså urholkas av kvartersmark för garage. Även del av allmän plats
TORG kan urholkas av garaget samt befintlig elnätstation (E3).
Den tredimensionella fastighetsindelningen illustreras på plankartan i sektion.
Ansökan om fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggning görs till
Lantmäteriet. Kommunen och exploatören ansvarar gemensamt för att ansöka om
fastighetsbildningsåtgärder som krävs för genomförande av detaljplanen.
Ledningsrätt och servitut
Ledningar för fjärrvärme, spill- och avloppsvatten, vatten, el mm kommer behöva
läggas om och nyläggas för att inte belasta kvartersmarken. Ledningsrätter och
servitut kommer till följd av detta inrättas, ombildas och upphävas.
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning avses inrättas för gemensam lösning av underjordiskt
garage med tillhörande garageramp för kvarter D (kv Råseglet) och fastigheterna
Fröfjärden 6 och 7. Gemensamhetsanläggning avses även inrättas för gemensam
lösning av lastfar och garage med in-/utfart för kvarter A (kv Styråran) och
intilliggande planerat kontorshus (utanför planområdet) samt Fröfjärden 3.
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Ekonomiska frågor
Kostnader avseende nybyggnad och ombyggnad av allmänna ytor/anläggningar ska
regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. Exploatören
ansvarar för att initiera och bekosta eventuell flytt av befintliga ledningar.
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.
Etappindelning
Storleken på området innebär att vägar, ledningar och bebyggelse kommer att
byggas ut i etapper. Nedan finns förslag på en utbyggnad i fem etapper som börjar
från söder. Genomförande av etapp 5 behöver ske samtidigt som utbyggnad av
intilliggande kontorshus.

4

5
3

1

2

3
3

Förslag på etappindelning från exploatör.
Medverkande
Detaljplanen har tagits fram av stadsledningskontoret i samarbete med övriga
berörda förvaltningar. Stadsledningskontoret har inför antagande färdigställt
planhandlingar i samarbete med Tengbom. Bebyggelseförslag och illustrationer har
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tagits fram av ÅWL arkitekter samt Tengbom på uppdrag av Skanska. Landskap
och gata har tagits fram av staden i samarbete med SWECO och Tengbom.

John Reinbrand
planchef

Kaisa Diurson
planarkitekt
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