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C 443
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
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, Sundbybergs stad
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 markparkeringar, 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.
Granskningen i sin helhet
Hur granskningen har bedrivits
Granskningen pågick mellan 27 mars och 20 april 2018. Förslaget skickades ut till
berörda parter samt ställdes ut i stadshuset, på biblioteket i Hallonbergen och på
Sundbybergs stadsbibliotek. Förslaget kungjordes även i Mitt i Sundbyberg samt i
Dagens Nyheter (DN).
Ett öppet hus, med närvarande från staden och Skanska, hölls i Hallonbergen
centrum den 9 april 2018 mellan kl.16:30 och 18:30. Information gavs till
intresserade som besökte utställningen. Vid mötet inkom en skriftlig synpunkt.
Remissinstanser
Planhandlingarna skickades till remissinstanser enligt sändlista, sakägare enligt
fastighetsförteckning och internt till stadens nämnder och bolag.
Inkomna yttranden
Under rubriken synpunkter återges fullständiga yttranden. Sammanlagt har 20
skriftliga yttranden inkommit till staden.
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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synpunkter

Länsstyrelsen i Stockholms län

X

Trafikverket

X

Trafikförvaltningen (SL)

X

Storstockholms brandförsvar
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inga synpunkter

X

Lantmäteriet

X

Vattenfall

X

Svenska kraftnät

X

Ellevio AB

X

Hyresgästföreningen i Sundbyberg

X

Kommunala remissinstanser
Kultur- och fritidsnämnden

X

Stadsbyggnads- och tekniska nämnden

X

Byggnads- och tillståndsnämnden

X

Grundskole- och gymnasienämnden

X

Förskolenämnden

X

Äldrenämnden
Sundbybergs Avfall och Vatten AB

X
X

Övriga
YIMBY

X

OK-Q8 AB

X

AMF Fastigheter AB

X

Privatperson

X
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Synpunkter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande återstående synpunkter av
betydelse för Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.
Miljökvalitetsnormer för vatten

Enligt dagvattenutredningen uppnås en minskning av utsläppen av föroreningar
med åtgärder inom planområdet. I planbeskrivningen anges dock att åtgärder
utanför planområdet tillsammans med den föreslagna dagvattenhanteringen inom
området bedöms kunna förbättra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna
för den nedströms liggande vattenförekomsten Brunnsviken. Det framgår dock inte
vilka åtgärderna är utanför planområdet och om dessa verkligen behövs, och detta
behöver tydliggöras.
Gröna tak, växtbäddar, skelettjord är föreslagna lösningar i planbeskrivningen och
dagvattenutredningen. I plankartan finns krav på att en öppen bäck och
översvämningsyta ska finnas i naturområdet. Med föreslagna lösningar förväntas
utsläppen av föroreningar minska. Utan föreslagna åtgärder förväntas de öka, detta
innebär att åtgärderna är nödvändiga.
I planbeskrivningen behöver en tydligare beskrivning göras kring recipienten
Brunnsviken, dess status, miljöproblem och miljökvalitetsnorm.
Hälsa och säkerhet

Geoteknik
Länsstyrelsen vidhåller synpunkter kring geoteknik från samrådet, utifrån att det
bl.a. åligger kommunen att utreda markens lämplighet utifrån geotekniska aspekter
samt eventuella restriktioner ska skrivas in som planbestämmelse.
Kommunen behöver tydligt motivera sin bedömning om att marken är lämplig för
planerad bebyggelse. De geotekniska egenskaperna kan komma att ändras i ett
framtida blötare och varmare klimat vilket är något som kommunen behöver ta
hänsyn till. En sådan motivering saknas i planunderlaget i nuläget.
Länsstyrelsen bedömer att kommunen i planbeskrivningen ska ta med
rekommendationerna för grundläggning/undersökning för varje delområde som
finns i Projekterings-PM/Geoteknik, Skanska 2017-04-28.
Länsstyrelsen vill upplysa om att utredning för vibrationsalstrade arbete bör göras
för att tillse att övriga byggnader inte påverkas vid byggnation.
Översvämningsrisk
I samrådsskedet angav kommunen att översvämningsrisken ska studeras vid ett
100års regn. Detta har inte gjorts och Länsstyrelsen bedömer att kommunen i
planbeskrivningen ska tydliggöra att området ska utformas för att klara av ett 100års regn.
För att minska risken för marköversvämningar vid kraftig nederbörd anser
Länsstyrelsen att dagvattenflödena inom områden behöver studeras för nederbörd
större än ett 10-årsregn med en klimatfaktor på 1.25, som den nuvarande
planbeskrivningen utgår ifrån. Kommunen bör beskriva hur området påverkas av
ett 100-årsregn med klimatfaktor och om nödvändigt även ge förlag om
riskreducerande åtgärder.
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Stadsledningskontorets svar
Den planerade åtgärden med dagvattenrening i Råstaområdet beskrivs tydligare i
planbeskrivningen. Även recipienten, Brunnsviken, är närmare beskriven. Dagvattenutredningen
är reviderad och behandlar nu kvartersmark och allmän platsmark i separata delar och beskriver
tydligare hur en rening som förbättrar dagens situation avses åstadkommas.
Avseende geoteknik så har planbeskrivningen kompletterats med rekommendationer för varje
delområde. En beskrivning av hantering av extrema regn finns i PM- Dagvattenutredning
(Structor/SWECO) och en komplettering avseende åtgärder vid 100-årsregn har gjorts i
planbeskrivningen.
Trafikverket
Trafikverket har inga synpunkter på rubricerad detaljplan mer än att riksintresset för
luftfarten inte får påverkas negativt. En flyghinderanalys har tagits fram av LFV.
Det finns inga konflikter med LFV:s flygtekniska system.
Föreslagna byggnadshöjder ligger under den högsta möjliga totalhöjden för objekt,
59,56 möh. Dock framgår av flyghinderanalysen att en byggkran genomtränger ytan
med 13,1 m. Dispens kan ansökas hos Swedavia Bromma flygplats för tillfälliga
hinder som byggkranar men Trafikverket vill informera om att flygplatsen är
restriktiv med att medge sådana.

Stadsledningskontorets svar
Staden och exploatören är medvetna om att en eventuell byggkran för 15-våninghuset ligger över
flyghinderhöjden, samt att dispens för detta kan sökas.
Trafikförvaltningen (SL)
Förutsättningar för befintlig och planerad kollektivtrafik

Planbeskrivningen saknar en text om föreslagen framtida kollektivtrafik under
Förslaget. Kollektivtrafik redogörs endast för under Förutsättningar.
Trafikförvaltningen önskar att detta förtydligas.
I samrådsredogörelsen framgår att kommunen parallellt med planarbetet har tagit
fram ett förslag till busslinjenätsutredning som berör området.
Trafikförvaltningen är positiv till att kommunen ser över linjenätet i samband med
planeringen av ny bebyggelse och trafikförvaltningen deltar gärna i fortsatt dialog
om förslaget.
Trafikförvaltningen är positiv till att måttet på Gesällvägen har justerats till 7,0 m för
att möjliggöra busstrafik. Dock efterfrågas större tydlighet kring detta i
planbeskrivningen då detta endast gick att utläsa i samrådsredogörelsen. Bland annat
efterfrågas tydligare sektioner på sidan 21 i vilka mått går att utläsa.
Hållplatser
Trafikförvaltningen lyfte i samrådet att det är svårt att utläsa huruvida befintlig
hållplats Gesällvägen i förslaget ligger kvar på sin nuvarande plats eller ej. Detta har
inte förtydligats och förvaltningen vill återigen lyfta vikten av att hållplatslägen inom
planområdet beskrivs tydligare.
Övrigt
Att ytor för kollektivtrafik är tillräckliga ska kontrolleras med körspårsanalyser. För
mått se våra riktlinjer för bussterminaler och gator med busstrafik, RiTerm och
RiBuss. Förslag till utformning ska granskas och godkännas av trafikförvaltningen.
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Stadsledningskontorets svar
Planbeskrivningen har förtydligats avseende kollektivtrafik, mått på gatusektioner och läget för
framtida busshållplatser på Gesällvägen och Ursviksvägen. RiTerm och RiBuss har beaktats i
utformningen av gator med busstrafik.
Storstockholms brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar (SSBF) lämnar i rubricerat ärende inga ytterligare
synpunkter än de som tidigare lämnats i yttrande daterat 20160830.

Stadsledningskontorets svar
De synpunkter som lämnats i samrådsskedet är tagna under beaktan och anses uppfyllda.
Lantmäteriet
Grundkarta

Rättigheter måste redovisas i grundkartan.
Plankarta och bestämmelser

Planbestämmelsen E1 anger teknisk anläggning inom kvartersmark. Detta måste
avgränsas noggrannare för att lokaliseringen ska bli tydligare och mot bakgrund av
inlösenregler som kan komma att nyttjas.
Lantmäteriet kvarstår vid att kommunen måste förtydliga bestämmelse om
balkonger. I planbestämmelserna angående balkong/burspråk är det angivet att de
får skjuta ut över allmän plats. Lantmäteriet kan inte bilda rättigheter för enskilt
ändamål på eller över allmän plats. Balkongerna bör t.ex. avgränsas med 3D
bestämmelser om utkragande balkonger, med höjd och övriga måttangivelser på
plankartan.
Markreservat för garage finns markerat inom två av områdena för kvartersmark.
När hela ytan är reserverad förhindras möjlighet för fastighetsbildning för annat
ändamål. För att dessa ändamål ska kunna samspela krävs att garagets avgränsning
anges, t.ex. underjordiskt garage. På så vis kan fastighetsbildning för andra ändamål
ske i övriga plan.
Användningsbestämmelserna E2 och S1 måste förtydligas. Avses angiven storlek
träffa fastigheten eller byggnaderna? Om bestämmelsen tar sikte på
fastighetsstorleken så ska det, enligt Boverkets riktlinjer, utgöra en
egenskapsbestämmelse.
Användningsbestämmelsen (P) måste avgränsas i höjdled bland annat pga.
inlösenreglerna i PBL. Hänvisningar till lag saknas, vilket ska framgå enligt
Boverkets riktlinjer.
Plan- och genomförandebeskrivning

Det framkommer att gemensamhetsanläggning ska omfatta angöringsgata (Se s. 34).
Samtliga gator är enligt plankartan allmän plats. Vad som är avsikten med denna
skrivning måste därmed förtydligas.
Exploateringsavtal avses att tecknas. Det finns sedan 2015 regler för hur detta ska
redovisas i planhandlingen. Enligt PBL krävs en utförlig beskrivning av
exploateringsavtalen, dess huvudsakliga innehåll samt konsekvenserna av att planen
genomförs med hjälp av ett sådant avtal. Se 4 kap 33 § samt 5 kap 13 § PBL,
Lantmäteriets handbok samt Boverkets hemsida.
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Upplysning

Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen.

Stadsledningskontorets svar
Grundkartan kompletteras med rättigheter. Ytan för transformatorstation E1 har specificerats.
Balkonger över allmän plats tillåts i Sundbybergs stad förutsatt en viss höjd över gatan och ett
begränsat djup. Plankartan kompletteras under gemensamhetsanläggning, med ”underjordiskt
garage”. Plankartan har kompletterats med byggnadsstorlek (BTA) under bestämmelserna E2
och S1. 3D-fastighetsbildningen med (P) garage under allmän platsmark har förtydligats med
formulering i planbeskrivningen. Detaljer för fastighetsindelningen ingår i förrättningen.
Planbeskrivningen har även förtydligats avseende gemensamhetsanläggning under allmän
platsmark. Övriga synpunkter noteras.
Vattenfall
Vattenfall vill påpeka att det pågår ett ledningssamordningsarbete mellan berörda
parter inom aktuellt område. Eventuellt skulle resultatet av detta arbete kunna
påverka detaljplanen (ser dock ut som det går att hitta bra lösning utan inverkan på
planen). Vattenfall anser att det är viktigt att invänta ledningssamordningen men det
finns en risk att detta arbete inte är klart när granskningsperioden löper ut.
Vad gäller E-område och elnätstation önskar Vattenfall att det i plankartan ska
framgå att E-området är avsett för elnätstation i markplan. Var E-området ska vara
placerat se bifogad karta med E-område utsatt. E-området ska vara minst 10x8 m.
De synpunkter som Vattenfall lämnade vid samrådet angående ny inhyseelnätstation
gäller fortfarande.
Idag står det ”E1 = Tekniskt anläggning transformatorstation….placerar under
centrumändamål eller gård” på ett helt annat kvarter vilket är felaktigt.

Stadsledningskontorets svar
Ledningssamordningen för gatuprojekteringen i Fredspipan/Fröfjärden är inkluderad i
systemhandlingen som nu är beslutad.
Användningsbestämmelsen E1 är nu mer specificerad och läget är avstämt med Vattenfall.
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Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät har i yttrande daterat 20160712 svarat på berörd remiss. Utöver
tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat
förslag.

Stadsledningskontorets svar
De synpunkter som lämnats i samrådsskedet är tagna under beaktan och anses uppfyllda.
Ellevio
Ellevio har en markförlagd 220 kV högspänningsförbindelse längs Östra
Madenvägen och vidare österut, direkt söder om nu aktuellt planområde. Ledningen
omfattas av koncession och ledningsrätt och är avgörande för elförsörjningen i
Stockholm.
Arbeten med omgivningspåverkan

Ellevios anläggningar tål inte förändringar i marknivån mer än +/- 10 cm då detta
påverkar värmeavledningsförmågan i kablarna. Vi utgår emellertid från att
Gesällvägen och den anslutande GC-väg som går strax söder om kvarteret
Fredspipan, och därmed utanför planområdet, kommer förbi oförändrade från
dagens höjder. Ellevios anläggningar kan komma att påverkas genom exempelvis
vibrationer och sättningar som kan uppstå vid bland annat sprängning, borrning
och spontning. Kontakta oss för samråd om detaljer kring detta om sådana arbeten
planeras.
Säkerhetsavstånd

Markarbeten, av alla slag, inom ett avstånd om 3 meter från närmaste kabel får av
driftsäkerhets- och arbetsmiljöskäl inte förekomma utan avbrott i förbindelsen.
Avbrott i förbindelsen måste planeras med minst ett års framförhållning och
avbrottstiden är begränsad. Ansök om avbrott så snart önskad tidsperiod är känd.
Alla arbeten inom nämnda säkerhetsavstånd måste övervakas av en elsäkerhetsledare,
krav på en sådan kompetens måste således framställas vid upphandling av
entreprenör.
Inom ovan nämnda säkerhetsavstånd ser vi helst inte heller att marken inhägnas
eller används för uppställningsplatser av exempelvis material, byggbodar eller
liknande. Detta har sin grund i att Ellevio måste ha omedelbar åtkomst till kablarna
(vi öppnar schakten inom 12h) om det uppstår fel som gör att de måste friläggas. Vi
har förståelse för att säkerhetsavståndet ur denna aspekt kan vålla praktiska problem
i områden med ont om plats för uppställningsytor och om det inte kan uppfyllas på
en specifik plats vill vi samråda om lösningar kring detalj-utformningen av dessa
ytor för att säkerställa samexistens.
Avseende trädplantering, skelettjordar, fundament för stolpar och räcken etc. gäller
samma säkerhetsavstånd om 3 meter i sidled sett från närmaste kabel. Avståndet är
nödvändigt i första hand för att undvika att kabelskador uppstår men också för att
säkra åtkomst till kablarna om fel uppstår som gör att de måste friläggas.

Stadsledningskontorets svar
Planområdet innefattar inga ändringar inom skyddsavstånd för Ellevios ledning, men beaktan bör
tas vid åtgärder som skulle kunna påverka ledningen. Ellevio har ingått i ovan beskrivna
ledningssamordning samt i samråd för ändring av vattenverksamhet.
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Hyresgästföreningen i Sundbyberg
HGF vill uttrycka sin tillfredsställelse över att detta område, som under många år
sett mindre inbjudande ut vid infart från Enköpingsvägen, blir föremål för en rejäl
”ansiktslyftning”. HGF vill dock framföra några synpunkter, vilka enligt HGF:s
mening bör ges en ytterligare prövning av i det fortsatta arbetet.
Den första reaktionen är att det kommer att bli en tät bebyggelse på ett relativt litet
område. Tankarna går till 70talets miljonbygge som tex i Tensta o Rinkeby m. fl.
770 lägenheter på så pass begränsad yta upplevs av HGF som mycket. HGF utgår
dessutom från att, innan byggnadstillstånd ges, kommer kommunen att ställa krav på
byggentreprenörerna att anstränga sig för att bygga prisbilliga hyreslägenheter med
tillhörande samlingslokaler och inte bara bostadsrättslägenheter, gärna lika stor
andel av vardera typ av lägenheter.
Med det ovan framförda om byggnadstäthet ser HGF, trots ambitionen som
beskrivs i förslaget, att ljusinsläpp (soltimmar) kommer att upplevas som för
begränsade i synnerhet i området som anges som förskoleområde. HGF får
uppfattningen att större hänsyn tas till att åstadkomma soltimmar i lokaler och
uteserveringar än för bostadslägenheterna.
Slutligen menar HGF att ytterligare prognosberäkningar bör göras för att garantera
att tillräckligt stort antal skolor/elevplatser kommer att
finnas i området/närområdet innan klartecken för bostadsbyggande ges.

Stadsledningskontorets svar
Bebyggelsen inom planområdet är tät, men omsorg om höjder för att öka solinstrålningen på
gårdarna har tagits. Exploatören avser bygga bostadsrätter. Ytan för förskolegård kommer att få
en god solinstrålning på grund av förskolebyggnadens låga höjd, och kompletteras med gårdsyta på
tak. Förskolegården på innergården kommer även att kunna nyttjas av de boende under kvällar
och helger. Staden ser regelbundet över behovet av förskole- och skolplatser och planerar utifrån det.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden anser att det är positivt att enprocentregeln och den
konstnärliga gestaltningen behandlas, och har inte några övriga kommentarer.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Stadsmiljö- och tekniska nämnden ställer sig bakom detaljplaneförslaget, men vill
samtidigt påtala vikten av att se denna detaljplan som del av en större helhet.
Detaljplanen måste samspela med den kommande utvecklingen av Enköpingsvägen
och utvecklingen av norra Råstabäckens dalgång. Gröna stråk och stråk för gång
och cykel måste planeras och fungera ur ett helhetsperspektiv. I övrigt har nämnden
följande synpunkter:
Det nordligaste hushörnet i kvarter B (Långskeppet) behöver, både av
trafiksäkerhetsskäl och för att säkerställa framkomlighet för gående och cyklister,
vara indraget på det nedersta våningsplanet. Hushörnet kan i annat fall ge
siktproblem. Nämnden anser därför att plankartan ska ändras i denna riktning.
Nämnden anser att det av plankartan ska framgå att förskolegården ska ha en friyta
om minst 900 m2. Förskolans placering i kvarter B innebär att förskolans aktörer
kommer att behöva arbeta aktivt för hållbart resande, det vill säga att föräldrar inte
hämtar och lämnar sina barn med bil.
Om det under kvarter A blir ett garage som även ska kunna hantera inlastning till
verksamheter samt avfallshantering anser nämnden att höjd på garagebjälklag ska
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anges på plankartan, så att det blir högt nog för större fordon. In- och utfarten
behöver utformas med omsorg för att inte äventyra säkerheten för de gående och
cyklister som passerar.
Frögränd regleras på plankartan som GATA1 (gångfartsområde). Nämnden finner
det tveksamt att detta område kommer att kunna användas som gångfartsområde i
praktiken och anser att regleringen ska ses över. Enligt "Kapacitetsutredning
fordonslast" får Frögränd bärighetsklass 3. Vissa transporter planeras att gå via
Frögränd. Om det inte är möjligt på grund av bjälklagets bärighet kan det påverka
trafikföringen i närområdet, vilket behöver beaktas i den fortsatta planeringen.
Utformningen av torget är särskilt viktig för att åstadkomma en trafiksäker plats.
Nämnden anser att utfartsförbud från kvarter D ska förlängas vid och mot Östra
Madenvägen och att det därför ska framgå av plankartan att det råder utfartsförbud
mot Östra Madenvägen, förutom på de platser där det planeras in-/utfart.
Nämnden anser vidare att detaljplanegränsen mot Östra Madenvägen ska utvidgas
eftersom kvarter D dels medför att lastplats behövs längs Östra Madenvägen, dels
medför att gång- och cykelbanan behöver dras om. Eftersom det är denna
detaljplan som medför detta anser nämnden att denna detaljplan ska behandla
gatans omvandling.
Cykelparkering för besökande till bostäder och verksamheter ska anordnas på
kvartersmark, då det är fastighetsägarens ansvar.
Framkomlighetsstörningar kommer sannolikt att uppstå under byggtiden och
nämnden anser att en eventuell omledning av gående och cyklister ska prioriteras
och att omledningen ska vara gen, säker och trygg. Exploatörer och entreprenörer
ska ta hänsyn till stadens mobilitetsprogram och verka för god mobilitet.

Stadsledningskontorets svar
Avsikten med Frögränd, Frötorget och Lärlingsgatans utformning är att få till goda möjligheter
till rörelse från kvarteren i den kommande utvecklingen av Enköpingsvägen (Madendalen) med
riktning mot Råstaområdet och Ursviks motionsområde. Där möjlighet ges (ej underjordiska
ledningar) har det planerats för trädplantering och gröna ytor längs allmän gata.
Plankartan har kompletterats med en begränsning av kvarteret i bottenvåningen vid det norra
hörnet i kvarter B. Förskolegården har i granskningsskedet angetts som minst 1200kvm då ytan
på innergård om minst 900kvm kompletteras med gårdsyta på förskolebyggnadens tak om ca
300kvm. Höjden för bjälklaget i kvarter A är satt för att tillåta leveranser och avfallshantering i
lastfar. Torget och Frögränd avses hållas fria från tunga transporter och avfallhantering tillåts i
exploateringasavtal endast från lastfar i kvarter A eller från Östra Madenvägen.
Utfartsförbud vid kvarter D har justerats.
Detaljplanegränsen ändras inte eftersom den i synpunkterna beskrivna delen redan är planerad
som GATA och de justeringar som beskrivs i systemhandlingen är möjliga att genomföra ändå.
Byggnads- och tillståndsnämnden
Byggnads- och tillståndsnämnden har tidigare haft detaljplanen för granskning inför
samrådsskedet. Stora delar har arbetats om och flera av nämndens synpunkter har
tagits i beaktande. En stor förändring som skett är flytt av förskolan. Den är nu
placerad i en egen byggnad i det största kvarteret inom detaljplanen.
S1 - Förskola om minst 700 kvm ska finnas. Detaljplanen måste tydliggöras
avseende denna yta. Är det byggnadsarea eller bruttoarea som avses?
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Under rubriken "Begränsningar av markens bebyggande" är marken inom kvarterets
gårdar markerad som rundprickning med följande skrivning: "Marken får byggas
under med planterbart bjälklag. Balkonger och loftgångar får skjuta ut över gård."
Nämnden kommer att använda sig av mätreglerna i svensk standard enligt gängse
praxis. Om något annat avses måste detta förtydligas.
På några platser inom detaljplanen finns det föreskrivet att "Portik med en fri höjd
av minst 4,5 meter ska finnas". För att säkerställa en lämplig passage borde ett
minsta breddmått också finnas.
n2 - Minst en direktanslutning till gården skall vara tillgänglig från gatan. Om denna
anslutning ska klara tillgänglighetskravet bör det framgå i texten.
v3 - Översta våningen ska vara indragen minst 1,3 meter från fasadliv. Nämnden
tolkar skrivningen så som att våningen ska vara indragen 1,3 m från samtliga sidor.
Om avsikten är enbart mot gatan måste detta förtydligas.
v4, f och lokal - För dessa bestämmelser finns ett minsta antal kvadratmeter
angivna. Dessa ytor måste preciseras som byggnadsarea, bruttoarea eller öppen area.
"Balkong/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 m."
- Nämnden önskar att det tydliggörs i vilken omfattning detta får ske. Kan en hel
långsida bestå av balkonger? Vad är syftet?
I kvarteret "Råseglet" är huset mot Östra Madenvägen uppdelat i fyra respektive
fem våningar. Byggnadshöjden är dock densamma i båda. Även huset längs med
Gesällvägen i samma kvarter har olika antal våningar men samma byggnadshöjd.
I kvarteret "Ankaret" är huset mot Enköpingsvägen uppdelat i sex respektive sju
våningar. Byggnadshöjden är dock densamma i båda.
Markföroreningar

Inför denna detaljplan har en miljöteknisk undersökning utförts i området.
Resultaten av undersökningen påvisar relativt låga föroreningshalter som
understiger Naturvårdsverkets generella krav på känslig markanvändning (KM).
Inför framtida omvandling av området rekommenderas att en förtätad provtagning
utförs för att säkerställa att marken uppfyller kraven för KM i hela området.
Byggnads- och tillståndsnämnden anser att en sådan provtagning ska göras.
Dagvattenhantering och grönytefaktor

Dagvatten inom området leds i dagsläget till Norra Råstabäcken som utgör en del av
Råstasjöns avrinningsområde. Råstasjön mynnar sedan ut i Brunnsviken som har en
otillfredsställande ekologisk status. Problemen med Brunnsviken är framför allt
övergödning, syrefattiga förhållanden och en del miljögifter, bland annat kvicksilver,
kadmium och bly.
Inför denna detaljplan har en dagvattenutredning tagits fram för området. I
utredningen framkommer det att exploatering inom kvartersmark kommer att bidra
till mer hårdgjord yta, cirka 20 000 kvadratmeter. Dagvattenflödena fot-väntas att
öka i hela området vilket ställer hårda krav på områdets dagvattenhantering. Några
av förslagen på dagvattenfördröjning och rening är gröna tak, växtbäddar på
innergårdar och torg, skelettgjord längs gator och en våtmark öster om
Ursviksvägen. Befintliga diken planeras att renoveras för att kunna ta emot mer
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dagvatten men även för att skapa rekreativa områden för närboende eller
förbipasserande.
Enligt beräkningar i dagvattenutredningen framkommer det att fosforutsläppen
inom området kommer att öka med 0,03 kilo per år och kväveutsläppen kommer att
öka med 2 kilo per år. Med hänsyn till miljökvalitetsnormerna är det viktigt att
utsläppen av framför allt fosfor inte ökar jämfört med befintlig situation. Byggnadsoch tillståndsnämnden anser att bästa möjliga teknik ska användas för att effekten
av dagvattenreningen ska bli så stor som möjligt och på så vis minska belastningen
av näringsämnen till Norra Råstabäcken, Råstasjön och slutligen Brunnsviken. I
detaljplanehandlingarna framkommer det inte hur hanteringen av 100-års regn
kommer att ske. Detta behöver ses över innan exploatering. Oavsett vilka åtgärder
som kommer att vidtas för att öka dagvattenreningen i området är det viktigt att
informera fastighetsägare och ansvarstagande efter byggnationen om hur dessa
system ska skötas och underhållas.
Parkmark

I vissa kartor och utredningar för planområdet beskrivs en park öster om
Ursviksvägen med öppen dagvattenhantering. Parkens storlek och innehåll beskrivs
inte i några dokument. Det framkommer inte heller om några bullerdämpande
åtgärder kommer att genomföras för att minska eventuellt buller från Ursviksvägen
till parken. Nämnden ställer sig dock positiv till en park med öppet dagvattensystem
vilket både ökar värdet för området visuellt men det är även viktigt ur ett
reningsperspektiv för dagvattnet.
Buller

Av en trafikbullerutredning framkommer det att samtliga kvarter kommer att
utsättas för höga bullernivåer från trafik. För att klara riktvärdena för buller
rekommenderar ACAD att större lägenheter görs genomgående med minst hälften
av boningsrummen mot gården.
Inom kvarteret Långskeppet planeras en förskola där bullernivåerna förväntas vara
ca 45 dBA ekvivalent ljudnivå på förskolegården. Detta bör säkerställas när
förskolan väl är på plats.
Pumpstation

På östra sidan av Ursviksvägen i linje med kvarteret Fredspipan planeras en
pumpstation för spillvatten. Denna pump ska anmälas till byggnads-och
tillståndsnämnden vid etablering.
Garage

Garage planeras i området. Nämnden förordar att det inte installeras några
golvbrunnar i garaget utan att det istället till exempel installeras rännor i golvet där
vattnet kan rinna och därefter dunsta. Eventuella golvbrunnar kräver oljeavskiljare.
Förskola

I kvarteret Långskeppet planeras en förskola för ca 60 barn. Förskolegården måste
vara minst 900 kvm vilket ger 15 kvm gårdsyta per barn. En del ytor på
förskolegården kommer att vara konstgjorda för att klara slitage. Omgivande
grönområden planeras att användas för att barnen ska få tillgång till större friytor.
Planering av förskolegårdens utformning och materialval bör tas i beaktande av flera
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anledningar. Dels för genomsläpplighet gällande dagvattenhanteringen men även för
kreativ lek och utveckling för barnen.

Stadsledningskontorets svar
Bestämmelserna S1, v4, f och lokal har tydliggjorts med kvadratmeter BTA. Minsta bredd för fri
passage genom husen anges i plankartan. Bestämmelserna n2 och v3 har förtydligats i plankartan.
Avseende balkonger utmed gatan så bedöms detta vara en bygglovsfråga. Mängden balkonger och
burspråk ska vara skälig och ha en god utformning. Samma hushöjd med olika antal våningar
beror på sluttande mark i kvarteret Ankaret och sluttande tak i kvarteret Råseglet (se
illustrationsbilaga).
Krav på en förtätad provtagning utförs för att säkerställa att marken uppfyller kraven för KM i
hela området är infört i planbeskrivningen.
Dagvattenutredningen är reviderad efter granskningsskedet och åtgärder som minskar
fosforutsläppen från befintlig situation föreslås på kvartersmark såväl som inom allmän
platsmark. En beskrivning av hantering av extrema regn finns i PM - Dagvattenutredning
(Structor/SWECO) och en komplettering avseende åtgärder vid 100-årsregn har gjorts i
planbeskrivningen.
Avseende rening på kvartersmark så får, enligt uppgift från exploatören, bostadsrättsföreningen
drift- och sköteselinstruktioner vid överlämnandet av fastigheten och dessa gås grundligt genom med
den övertagande styrelsen. För att garantier och funktion ska kunna garanteras är det en
förutsättning att drift och underhållsinstruktionerna följs. Uppföljning sker vid garantibesiktning.
Planbeskrivningen har kompletterats med förtydligande avseende park- och dagvattenanläggning i
Råstaområdet. Övriga synpunkter noteras.
Grundskole- och gymnasienämnden
Det aktuella området ligger nära stadsdelarna Hallonbergen och Ör där det finns
skolor. Grundskole- och gymnasienämnden vill framhålla vikten av att skapa säkra
och trygga trafikmiljöer i områden där barn och elever rör sig. Trafikmiljöer i
närheten av skolor och längst med skolvägar är av särskild betydelse.
I övrigt har grundskole- och gymnasienämnden inga invändningar mot förslaget.

Stadsledningskontorets svar
Synpunkterna beaktas.
Förskolenämnden
I samband med när det byggs nya bostäder och Sundbybergs stad växer, ökar
barnantalet och då även efterfrågan på förskoleplatser. Att skapa förskoleplatser i
staden är prioriterat. På sikt finns ett stort behov av platser. I planbeskrivningen
ligger det idag ett förslag på en förskola för 60 barn till planerade 770 lägenheter.
Nämnden anser att det inte är tillräckligt antal förskoleplatser för ett så stort
planområde. Den planerade gården för förskolan motsvarar enligt planen 15 kvm
per barn, vilket är för litet då staden strävar efter att själv bygga med minimum 20
kvm per barn.
Utifrån gatubilden i planbeskrivningen och den framtida trafiken så måste det
beaktas möjligheter för vårdnadshavare som inte bor i närheten att lämna och
hämta barn med bil, samt skapa en trygg trafikmiljö för de som väljer att gå till
förskolan. Det är idag en realitet att trafiksituationen vid förskolor och skolor är
svår.
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Stadsledningskontorets svar
Antalet förskoleplatser avses kompletteras med tillkommande förskoleplatser utanför detaljplanen.
Staden har inga beslutade anvisningar avseende storlek på förskolegårdar. I detta fall har
exploatören en avsiktsförklaring med en aktör som avser att röra sig mycket utanför den egna
gården. Förskolegården har dock, efter återremiss, kompletterats med yta på förskolebyggnadens
tak om ca 300kvm vilket gör att man (med en total gårdsyta om minst 1200kvm) får ca 20kvm
per barn.
Äldrenämnden
Äldrenämnden har inga synpunkter att lämna på denna detaljplan.
Sundbybergs Avfall och Vatten AB (SAVAB)
Avfall

Det är positivt att planbeskrivningen tydliggör att avfall från bebyggelsen inom
planområdet ska kopplas till stationär sopsug med tre fraktioner. Vid nybyggnation
av skolor och restauranger ska fettavskiljare installeras och, beroende på
verksamhetens storlek, matavfallskvarn med tank.
Det är viktigt att utformning av Frötorget studeras närmare i samråd med
avfallsingenjör på Sundbyberg Avfall & Vatten AB och trafikplanerare i staden
innan detaljplanen antas. Om avfallsfordon ska köra på torget krävs att en säker
trafiklösning redovisas. Det är inte lämpligt och trafiksäkert att avfallsfordon kör
intill lekplatser. Avfallsfordon bör inte köra för nära entréer och ska kunna vända på
ett trafiksäkert sätt. Utöver det måste bärigheten på gatorna klara avfallsfordon om
sådana ska trafikera gatan. Det är även viktigt att angöring för avfallsfordon
hanteras vid Kv. Råseglet för att möjliggöra hämtning från Östra Madenvägen.
Det är positivt att frågan om vändmöjlighet vid Lodagatan/Gesällvägen behandlas i
planbeskrivningen. Vändplan ska klara mått för avfallsfordon enligt gällande
riktlinjer. Bolaget undrar också hur avfallshantering för kontorsfastigheten intill Kv.
Styrån mot Lodgatan skall lösas. Även om fastigheten inte är en del av planen, kan
angöringsmöjligheter behöva ses över i och med att kvartersstrukturen sätts i denna
plan. Det är också mycket viktigt att tillgänglighetsfrågan beaktas vid placering av
inkast för avfall.
Avfallshanteringen ska utformas enligt skrifterna "God avfallshantering vid ny- och
ombyggnation - Sundbybergs stads riktlinjer", "Föreskrifter om avfallshantering för
Sundbybergs stad", "Handbok för sopsug" samt i samråd med avfallsingenjör hos
Sundbyberg Avfall &Vatten AB.
Parkering/angöring
För att säkerställa att avfall kan hämtas från fastigheterna ska angöring för
avfallsfordon planeras i samråd med avfallsingenjör hos Sundbyberg Avfall & Vatten
AB samt med Sundbybergs stads trafikplanerare.
Vatten och avlopp

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 det lokala åtgärdsprogrammet
kommer även att föreslås att Sundbybergs stad ska halvera utsläpp av fosfor till
Brunnsviken. Rening av dagvatten från befintliga bostadsområden planeras i olika
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reningsåtgärder men varje ny detaljplan måste tillse att situationen inte försämras
med avseende på föroreningsbelastning.
I plankartan finns markerat ett område som ska vara översvämningsyta och i
dagvattenutredningen diskuteras både en översvämningsyta och en översilningsyta,
dessa ytor har olika funktioner; översilningsyta är en reningsåtgärd. Ingen
projektering av denna yta har i dagsläget genomförts.
Den ytliga dagvattenavrinning som illustreras i dagvattenutredningen och i
planbeskrivningen har inte tagits hänsyn till i systemhandlingsprojekteringen som
pågår och vi bedömer att vattnet inte leds på det sätt som illustreras i
dagvattenutredningen (det vill säga ut över översvämningsytan). Dagvatten kommer
möjligen att ledas till ytan som kallas översvämningsyta/ översilningsyta vid stora
flöden/regn och den rening som beräknats ske där bör ej tas med i
reningsberäkningen.
I dagvattenutredningen redovisas hur vatten från innergårdar leds via låglinjer till
kommunala gator vid regn som överstiger det som dagvattensystemet
dimensioneras för. Om den redovisade översvämningsytan är en förutsättning för
att detta ska fungera tillfredsställande bör fortsatt projektering ta hänsyn till detta.
I dagvattenutredningen redovisas beräkningar för allmän platsmark och
kvartersmark i tabeller var för sig. Föroreningsbelastningen ser ut att öka för
kvartersmark när översilningsytan inte tas med i beräkningen. För allmän platsmark
är situationen oförändrad jämförd med befintlig situation.
Dagvattenutredningen bör kompletteras med en sammanvägd tabell där
föroreningsbelastningen från hela området redovisas.
Vatten och spillvatten
Ledningssystem för vatten, spill- och dagvatten finns inte utbyggt i den omfattning
som krävs för exploatering av planområdet, planering och projektering pågår.
E-område för pumpstation stämmer ej överens med läget för pumpstationen i
systemhandlingsprojekteringen för VA.

Stadsledningskontorets svar
Torget och Frögränd avses hållas fria från tunga transporter och avfallshantering tillåts i
exploateringsavtal endast från lastfar i kvarter A eller från Östra Madenvägen. Även för
kommande kontorshus väster om Kv Styråran (utanför detaljplanen) ska avfall hanteras via
lastfaret. Lodgatan kommer att få en vändplan norr om Fröfjärden 3, som också ska vara
tillgänglig för allmän trafik och avfallsfordon.
Dagvattenreningen är reviderad efter granskningsskedet och åtgärder som minskar fosforutsläppen
från befintlig situation föreslås. Översilningsytan är borttagen ur dagvattenutredningen, och
fungerar endast som översvämningsyta vid extrema regn. Avrinningen till översvämningsytan avses
klaras i detaljprojekteringen av gata. Dagvattenutredningen har delats upp på separata avsnitt
avseende kvartersmark och allmän platsmark, med en tabell som visar sammanvägda siffror.
Pumpstation har planerats i avvaktan på utredning om ledningssystem för VA från Sundbybergs
Avfall och Vatten AB och läge för stationen har justerats enligt systemhandling.
Planbeskrivningen har kompletterats med utformningskrav på pumpstationen, som avses bli
permanent enligt uppgift från Sundbybergs Avfall och Vatten AB.
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YIMBY
YIMBY tycker det är positivt att området längs Gesällvägen och Östra Madenvägen
bebyggs, ett område som fått stå obebyggt alldeles för länge. Ett välbehövligt
samband mellan Ursvik och Hallonbergen skapas och projektet spelar en nyckelroll i
en framtida omvandling av Enköpingsvägen till stadsgata. Det är viktigt att man här
tar tillvara Enköpingsvägens potential och inte saboterar för framtida möjligheter.
Vi ser det som ett steg i rätt riktning att man här väljer att bygga kvartersstruktur
med ett tydligt gatunät, bra med en hög urban ambitionsnivå. Något man bör ta
efter och eftersträva även i många andra projekt i området kring Ör och
Hallonbergren. Gatunätet kan dock tyckas ha en lite märklig vinkel i förhållande till
Enköpingsvägens sträckning.
Vad gäller kvarterens utformning vill vi särskilt påtala vikten av att sluta kvarteren.
Låt inte kvarteren ha så många släpp in på gårdarna. Enligt forskning (Eva Minoura "Uncommon Ground: Urban Form and Social Territory", 2016), gör detta gårdarna
mindre användbara, minskar känslan av gemenskap för de boende kring
kvartersgården och bidrar till en ökad känsla av otrygghet. Som boende riskerar man
hela tiden att det man lämnar framme på sin uteplats, eller på den gemensamma
delen av gården, kan bli stulet. Och hålen i kvarteren behöver inte läkas med fem
våningar lägenheter, om det är solljus som är problemet, det räcker gott och väl med
ett stadsradhus eller en kiosk. Man kan också ha en upphöjd gård som ger en
nivåskillnad mellan gård och gata, som på Evenemangsgatan i Solna.
Tanken att Gesällvägen blir ett huvudstråk är bra, men vi anser att många ﬂer
lokaler behöver tillkomma i planområdets norra delar, för att möta upp ett framtida
tryck och behov av närservice från Enköpingsvägens kommande bebyggelse. Det
bör inte förekomma några lägen med bostäder i bottenvåningarna längs områdets
tänkta huvudstråk, något som eﬀ ektivt tar död på känslan av en sammanhängande
stadsväv. Man bör som minsta åtgärd åtminstone förbereda för framtida lokaler,
genom att bottenvåningarna byggs med en inneboende ﬂexibilitet så att de kan
göras om till verksamhetslokaler då underlaget ﬁnns på plats. Ett sätt kan vara att
bygga "bokaler". En annan lösning för något av bottenplanen kan vara att redan nu
göra plats för någon av de kommunala verksamheter som ﬂyttas ut från
Hallonbergens centrum. För att skapa en levande och integrerad blandstad bör
dessa ändå inte koncentreras till något nytt "kulturhus", utan spridas ut i
Hallonbergen så att de stärker de strategiska stråken i stadsdelen, och det här är ett
sådant stråk.

Stadsledningskontorets svar
Tanken med de uppbrutna kvarteren har varit att efterlikna den uppbrutna karaktären i
Sundbybergs centrala stadsdelar. Det har också varit en tanke att man ska kunna röra sig igenom
kvarteren för att öka tryggheten. Mellan samråd och granskning har dock förslaget förändrats så
att kvarteren nu till största del är slutna. Där de öppnar sig mot gata finns en tydlig höjdskillnad
som markerar vad som är offentlig och vad som är halv-privat yta. Åtta mindre lokalytor är
inplanerade och i övrigt är området är till största del förberett för verksamheter i bottenvåningarna
med kravet på en högre våningshöjd.
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OK-Q8 AB
OKQ8 får bekräfta att drivmedelstransporter sker längs Ursviksvägen och således
passerar planområdet (jfr Länsstyrelsens i Stockholm antagande på s 42 i sitt
yttrande). OKQ8 ansluter sig förvisso till riskutredningens slutsats att
tankbilstransporter på Ursviksvägen innebär en låg risk. OKQ8 finner dock, i likhet
med Länsstyrelsen i Stockholm, att det finns övervägande skäl för att i
planbestämmelserna föreskriva att skyddsåtgärder måste företas. OKQ8 anser att
detta bör ske i syfte att säkerställa fortsatta drivmedelstransporter längs
Ursviksvägen. OKQ8 får avslutningsvis påtala att bolaget inte deltar i några
diskussioner om avetablering av den aktuella anläggningen.

Stadsledningskontorets svar
De förslag till skyddsåtgärder som framkommit i riskbedömningen har tagits med i plankartan
och därmed säkerställs även framtida drivmedelstransporter längs Ursviksvägen.
AMF Fastigheter AB
AMF Pensionsförsäkring AB äger tre fastigheter, Fröfjärden 3, 6 och 7, som berörs
respektive ligger i direkt anslutning till detaljplaneområdet. Fastigheterna var de
första att färdigställas i det arbetsplatsområde som Skanska utvecklade under
namnet Sundby Park. Området och fastigheterna planerades utifrån att samnyttja
gator, garage och andra gemensamma behov genom gemensamhetsanläggningar
men färdigställdes aldrig av Skanska. Det aktuella planförslaget ändrar
användningen av arbetsplatsområdet Sundby Park, till ett stort bostadsområde i den
östra delen, vilket innebär en fullständig förändring i förhållande till gällande
detaljplan. Detta innebär bl.a. att gemensamma vägar, va- och parkanläggningar,
som förutsatts förvaltas av ga:anläggningar till fastigheterna inom hela Sundby Park
ska nu ändras så att östra delen skall inrymma en konventionell detaljplan med
kommunala gator, park och torg, samt bostadskvarter inrymmande ca 770
lägenheter med bl.a. förskola. Den västra bebyggda delen av Sundby Park kommer
att ha kvar den befintliga bebyggelsens användning med kontor- och
industriverksamhet enligt gällande detaljplan och den nya detaljplanen är icke
integrerad med den befintliga detaljplanen och dess bebyggelse. Detta innebär
mycket stora problem för både hyresgästerna i fastigheterna Fröfjärden 3, 6 och 7
och för AMF Pensionsförsäkring AB.
AMF Pensionsförsäkring AB har tidigare lämnat i synpunkter i samband med
samrådet som inte blivit omhändertagna i det förslag som nu är på granskning så
dessa kvarstår. På underlaget för granskning har vi följande konkreta synpunkter:
Väg in till Fröfjärden 3. In/utfart av godstransporter genom bostadsområdet.

Gatorna inom planen måste anpassas så att fastigheten Fröfjärden 3 långsiktigt kan
nyttjas som en kommersiell fastighet inrymmandes kontor och industrilokaler med
bl.a. tunga transporter till nuvarande hyresgäst i fastigheten, Xylem Water Solutions
AB. Det måste framgå av planbeskrivningen att tillfarten till fastigheten Fröfjärden
3 skall ske via bostadsgatorna inom det nya planområdet, samt att bostäderna ska
anpassas till att tung trafik ska kunna trafikera den planerade bostadsgatan som
leder fram till Fröfjärden 3.
Vändplanen är borttagen i granskningsförslaget.
En utvidgning av detaljplaneområdet måste göras så att det kan byggas en gata med
en vändplan intill Xylems lastkaj (vändplan vid nordvästra hörnet av Fröfjärden 3).
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Detta måste lösas då genomfartsmöjligheten tagits bort vid en tidigare planändring
för Fröfjärden 5.
Alternativt kan den ursprungliga genomfartsmöjligheten återskapas via Fröfjärden 5
eller att en vändplan kan anläggas inom Fröfjärden 5, vilket kräver en utvidgning av
planområdet.
Kvartersmarken öster om Fröfjärden 3, kv. A Västra Styråran skall ges en
tilläggsbestämmelse med ga-anläggning, infart till garage inom fastigheterna
Fröfjärden 3, m.fl.
Allmän plats gata, inom Fröfjärden 7, tas bort och ska ligga kvar som
gemensamhetsanläggning i enlighet med samrådsförslaget. Området utgör den
begränsade tomten öster om kontorslokalerna och utgör entren till kontorshusetoch
inrymmer bl.a. cykelparkering som måste få utrymme.
Infartsramp till garaget inom Fröfjärden 6 och 7 ska regleras i den byggrätt (kv.
Råseglet), som angränsar Fröfjärden 7. Måste redovisas i planen med bl.a. en profil
som utgör en planbestämmelse om bildande av ga-anläggning infart till garage.

Stadsledningskontorets svar
Att området (för detaljplanen) utvecklas från ett område för kontor och småindustri till ett
bostadsområde bör inte påverka de befintliga verksamheternas möjlighet att bibehålla sina
funktioner. Det bidrar däremot till en bättre helhet i bebyggelsen inom Hallonbergen – Ör och ger
även en större närhet till service och kollektivtrafik för de som arbetar i området. Med sin
blandade bebyggelse blir området levande både dagtid och kvällstid, vilket kan ge en större
trygghetskänsla och en rikare vistelsemiljö.
Planbeskrivningen har förtydligats avseende trafik från och till Fröfjärden 3 (Xylem Water
Solutions AB) på Lodgatan. Lodgatan kommer att få en vändplan norr om Fröfjärden 3, som
också ska vara tillgänglig för allmän trafik och avfallsfordon. Denna vändplan görs som en
tillfällig lösning, med nyttjanderättsavtal, i avvaktan på eventuell justering av Enköpingsvägen
(och Lodgatan) inom projekt Madendalen.
Kvarteret A har en gemensamhetsanläggning i form av underjordiskt garage i plankartan, och
servitut för infart till parkeringsgarage under Fröfjärden 3 har ingåtts mellan exploatör och AMF
Fastigheter AB (2018-06-11).
Staden anser att Frögränd ska bli allmän platsmark och avser genomföra den 3Dfastighetsbildning som beskrivs i genomförandebeskrivningen. Ett förtydligande av
fastighetsindelning och gemensamhetsanläggning för infart till garage har gjorts i planbeskrivningen.
Privatperson
En privatperson lämnade ett skriftligt yttrande under granskningsmötet med
synpunkten om att tiden för granskning var för kort och att mötet hölls bara 11
dagar innan tiden för att lämna yttrande gick ut.

Stadsledningskontorets svar

Staden följer Plan – och bygglagen (5 kap. 18§ PBL) avseende längd på granskningstid.
Offentligt möte är inte obligatoriskt, men hölls i detta fall för att informera om en detaljplan med
betydande intresse för allmänheten.
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Ställningstagande
Efter granskning har dagvattenutredningen uppdaterats och då delats upp för
kvartersmark och allmän platsmark för att förtydliga de åtgärder som föreslås för att
förbättra reningen från dagens situation. Planbeskrivningen har förtydligats
avseende frågor kring dagvattenhantering, trafik samt utformning av pumpstation.
Plankartan har uppdaterats med 3D-fastighetsbildning för att inkludera hela
källarvåningen för Fröfjärden 7 inom yta för allmän platsmark. 3Dfastighetsbildning och gemensamhetsanläggningar har förtydligats i planbeskrivning
och genomförandebeskrivning.
Tillgång till vändplan för allmän trafik vid Lodgatans slut har avtalats mellan
fastighetsägare för Fröfjärden 1 och staden.
Efter återremiss med motiveringen att förskolan får samma krav som kommunala
förskolor har samt att förskolegården utökas, har planen uppdaterats med ett
ytterligare krav på gårdsyta på förskolebyggnadens tak och en minsta gårdsyta om
1200kvm, vilket ger ca 20kvm gårdsyta per barn.
Medverkande tjänstepersoner
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
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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