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PLANBESKRIVNING
SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för stadsutveckling inom fastigheterna
KVARTERMÄSTAREN 1 och BIVACKEN 2 samt del av fastigheterna
SUNDBYBERG 2:26 och 2:54 i stadsdelen Rissne

Ungefär ligt planområde har markerats med röd linje.
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Planprocessen
Detaljplanen har upprättats med utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglag
(2010:900). Under planprocessen har myndigheter, sakägare och andra som är berörda
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Så här långt har vi kommit i planprocessen

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

Naturvärdesinventer ing (Calluna 2016)

Behovsbedömning för detaljplan Rissne C (2018-05-28)

Skyfallsutredning, Rissne, (Bjerking 2019-04-26)

Rissne C trafikutredning (SWECO 2019-04-29)

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, (Geosigma 2021-06-28)

Riskanalys Rissne centrum, underlag för detaljplanearbete, (Brandskyddslaget
2021-07-05)

Rissne C Stomljud och vibrationer, (Structor 2021-07-09)

Markteknisk undersökningsrapport MUR Rissne centrum (Geosigma AB 2021-07-
13)

Rissne C uppdaterad trafikutredning med bilagor, (SWECO 2021-11-29)

Rissne Centrum omgivningsbuller, (Structor 2021-09-02 reviderad 2022-04-22)

PM Geoteknik Rissne centrum Sundbybergs stad, (Geosigma AB 2022-04-25)

Mobilitetsutredning Rissne C, (Balder 2022-06-03)

GYF Rissne C, (Balder 2022-06-03)

Dagvatten, (Bjerking 2022-06-20)

Landskapsanalys och förstudie, (Tengbom 2022-06-23)

Gestaltning Rissne C, (Balder 2022-06-29)

Barnkonsekvensanalys BKA, (Arkitema 2022-07-01)
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Tidigare ställningstaganden
Planuppdrag
Stadsledningskontoret fick den 18 december 2017, § 383, i uppdrag av kommunstyrelsen
att påbörja detaljplanarbete för fastigheterna Kvartermästaren 1 och Bivacken 2 samt del
av fastigheterna Sundbyberg 2:26 och 2:54 i stadsdelen Rissne.

Kommunfullmäktige beslutade 1 juli 2016 att sälja ett antal fastigheter, bland annat i
stadsdelen Rissne. Under 2017 lämnades idékoncept in från olika fastighetsbolag som
avsåg att delta i försäljningen av utvecklingsområdet. För Rissne valdes ett idékoncept
från Balder AB. Planbesked för ny detaljplan för fastigheterna Kvartermästaren 1 och
Bivacken 2 samt del av fastigheterna Sundbyberg 2:26 och 2:54 init ierades av staden
utifrån det idékonceptet.

Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckl ingen av Rissnes centrala delar t ill en
attraktiv, välintegrerad och dynamisk del av Sundbyberg genom att pröva möjl igheterna
till bostäder, verksamheter och service.

Huvuddraget är att möjliggöra för ett levande centrum genom att planlägga för ca 250
bostäder, centrumverksamhet, varierade gröna rum och en attraktiv kollektivtrafiknod.
Centrum ska utvecklas till en plats där Rissneborna gärna vistas och besökare och
resenärer vill stanna till. De nya bostäderna får tillgång både till stadspuls och generösa
parkum och kollektivtrafikutbudet är det bästa tänkbara. Platsen är liten i förhållandena
till de många intressen som ska samlas här. Centrumdelen består av fem högre
flerbostadshus med möjlighet till caféer och affärer mm i bottenvåningarna. En större
tvåvåningsbyggnad inrymmer livsmedelsaffär och frit idsgård. Mellan tunnelbanan och
nya tvärbanan ligger nya torget. Östra delen planläggs för parkeringshus och två
flerbostadshus. Tydliga kopplingar t ill omkringliggande grönområden har varit en viktig
del i arbetet. Stor vikt har lagts vid vistelsevärden där trygghet och grönska var it
betydelsefulla aspekter.

Rissne centr um idag.
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Översiktsplan
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplan för Sundbyberg fastställd av
kommunfullmäktige 23 april 2018. Rissne är ett av stadens utvecklingsområden.
Områdesförnyelsen utgår från att stärka Rissnes styrkor som en stadsdel med både
urbana kvalitéer och god til lgång till natur . Centrumfastigheterna är särskilt utpekade.

Riksintresse
Planområdet ligger inom influensområde för Bromma flygplats, vilket är ett riksintresse
för kommunikationsanläggningar. För att flygtrafiken inte ska störas får fast föremål
inte uppföras ovanför en högsta totalhöjd om 59,56 meter över stadens nollplan.

Strandskydd
Detaljplanen berörs ej av strandskydd.

Gällande detaljplaner
Inom föreslaget planområde finns två gällande detaljplaner, C 274 som är planlagd för
bland annat bostäder, centrum och torg och C 275 som är planlagd för park, centrum
och bostäder, justering av plangräns från Dragonen C 323. Även en mindre del av C 436
Tvärbanan Kistagrenen, Rissne kommer att justeras över t ill aktuell plan.

Detaljplaner i omr ådet.

Planering i närområdet
I området pågår utbyggnad av Tvärbanan och dess nya hållplats.
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Förutsättningar och förslag

Markförhållanden
Förutsättningar
Marken inom området är relativt plan och höjdnivån varierar mellan en höjd av ca +19,5
och +21,5 meter. Marknivåerna stiger mot öster och söder. Aktuellt område utgörs i
huvudsak av hårdgjorda, asfalterade och gröna ytor. Jordlagren består av
fyllnadsmaterial, torrskorpelera och lera ovan fr iktionsjord på berg. Fyllningens tjocklek
varierar mellan 0 m och 3 m, torrskorpelerans tjocklek varierar mellan ca 0 m och 4 m
och lerans tjocklek mellan 0–5 m. Skjuvhållfastheten varierar mellan ca 6 kPa och 40
kPa. Fr iktionsjorden under leran har generellt en mäktighet mellan 0 m och 5 m.
Friktionsjorden antas bestå av sand, grus och morän. Bergyta har påträffats mellan 2 m
och 13 m djup under markytan, på nivå mellan ca +6 til l +19.Ut ifrån noteringar från den
inledande grundvattenmätningen varierar grundvattennivån mellan +18,3 och +19,3,
vilket motsvarar t ill ca 1,5 m och 2,0 m under markytan.

Förslag
Planerade byggnader inom områden med lermäktigheter kan grundläggs med pålar för
att undvika tillkommande laster på marken. Exakt vilken grundläggningsteknik som
kommer att användas kommer att bestämmas i det for tsatta arbetet. Se vidare under
rubrik Störningar och risker.

Växtlighet och topografi

Planområdet (gulmarkerat) i mitten med sina kopplingar och gröna omgivningar . Lötsjöstråket
markerat med heldragen mör kgr ön linje.

Förutsättningar
Rissne centrum ligger i en dalgång (en gammal havsvik) omgiven av fyra kullar med
bostadsbebyggelse på höjderna och här passerar det vidsträckta Lötsjöstråket. Det är ett
brett och sammanhängande grönstråk med höga gröna och rekreativa värden. Det
innefattar bland annat Rissne ängar, som ligger direkt öster om centrum. Det centrala
parkrummet – ängarna – omgärdas till största delen av skogspartier på båda sidor. I
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norr finns Råsta skog och söder om ängen finns Duvbo skog. Grönstråket fortsätter
vidare via centrum till en park. Väster om parken fortsätter stråket med den under våren
2022 invigda Rissnepromenaden som kantas av bland annat lekplatser, pergola och
planteringar.

Direkt norr om centrumdelen ligger en hällmark med lätt kuperat berg. Här finns gamla
träd och trädkontinuitet, längst i söder finns ett ekbestånd. Randzonen mot centrum har
påtagligt naturvärde för att högre upp ha högt naturvärde.

Förslag
Planförslaget tar fasta på de gröna värdena i planens omgivning och nya byggnader
placeras så att kopplingar/ stråk blir tydliga för att lätt ta sig ut från centrum mot
grönskan. Ny byggnation kommer inte att inkräkta på Rissne ängar då bostadshus
närmast Rissne ängar kommer att placeras i samma läge som det befintliga garaget.
Övriga gröna delar planläggs som natur eller park. I planens östra delar säkerställs at t
vegetation blir kvar då kvartersmark som man ej får bebygga ändras till naturmark. I
centrum finns idag ett antal träd som kommer att fällas för att möjliggöra byggnation.
Även några träd längs med Kavallerivägen kommer att behöva tas ned och delvis
ersättas med nya. Ansökan om dispens för åtgärder i alléer kan komma att behövas.
Förslaget har arbetat med att koppla ihop gröna stråk och bevara olika naturkaraktärer
för att ge goda förutsättningar för biodiversitet och ekosystem i området .

Tidig pr incipskiss. Torget är navet i centr um och det ska finnas tydliga kopplingar mot Rissne
ängar , stadsdelspar ken och den skogsbeklädda kullen i nor r .

Lek, rekreation och torg
Förutsättningar
Grönskan i Rissne är en kvalité som ger möjlighet t ill lek och rekreation. Parken i
centrum är enkel i sitt uttryck men har en stark grundform och inramas av
omkringliggande bostäder och byggnader. Idag består parken av en stor gräsyta
genomkorsat av raka gångvägar och sidoordnade planteringar och sittplatser. Väster om
parken går Rissnepromenaden där det finns lekplats och samlingsplats inbäddat i
vegetation. Vid Rissne ängar finns en större lekplats och ett barnbad. Skogskullen norr
om centrum är idag en otrygg plats där ingen vistas. Torget idag består av den 8-kantiga
byggnaden på Kvartermästaren 1, en tunnelbaneentré, hårdgjord yta, trädplanteringar,
parkeringar och återvinningsstation.
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Förslag
För att bevara och bygga vidare på Rissnes gröna identitet föreslås tre gröna eller blå
karaktärer inom planområdet. Park, skog och vatten. De ska bidra till en varierad
vistelsemiljö som omsluter centrum och samtidigt vävs samman med de
omkringliggande gröna platserna. På gårdarna kommer finnas plats för lek, plantering
och sittplatser, ovanför den större byggnaden kommer en takterrass att anordnas.

Tr e kar aktärer park, skog och vatten omger det nya centrum

Skogen
På kullen norr om centrum föreslås en sagostig mellan träden som barnen kan gå för att
komma upp till toppen. På toppen finns sittplatser för picknick eller lek i naturen. Det
finns även en mindre samlingsplats föreslagen lite längre ner i sydväst för att klara
tillgängligheten. Flera förskolor finns i närheten varifrån barn enkelt skulle kunna ta sig
till platsen. Skogskänslan är påtaglig även fast man är så nära centrum.

Skissför slag. Utflykt uppe på kullen.
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Vatten
En dagvattendamm placeras vid entrén till Rissne ängar och blir ett blått inslag på
grönstråket. Här kommer också finnas en liten bro med möjlighet att slå sig ner. Staden
ska enligt Sundbybergs dagvattenpolicy arbeta mer med synligt vatten och det blir extra
viktigt i Rissne som inte har synligt vatten i sin stadsmiljö. En vattenspegel skulle därför
kunna lyfta stadsdelen gestaltningsmässigt. Dagvattendammen ger även goda
förutsättningar för ett varierat ekosystem. Biodiversiteten kan öka och nya arter får
möjlighet att etablera sig.

Skissför slag. Dammen som entré mot Rissne ängar .

Park
Parken kommer att behålla sin nuvarande form från när Rissne byggdes. Formen
kommer att förstärkas av att blommor och vegetation koncentreras i randzonen. Den
halvcirkelformade parken kommer att vara relativt oprogrammerad då det händer
mycket runt omkring. Möjligt med någon enklare form av boulebana eller liknande.
Viktigt också att torget med dess karakteristiska mönster tillåts spilla över och ut i
parken för att minska barriäreffekten av tvärbanan.

Skissför slag. Parken vid centr um.
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Torg
Torget blir Rissnes hjärta. Det blir ett relativt litet torg, knappt 1000 kvm som omgärdas
av de nya byggnaderna och tunnelbanan. Det ska vara en välkomnande medelpunkt för
Rissne centrums många ol ika korsande stråk och aktiviteter. Utsikten från torget ut i
stadsparkens stora öppna rum är en kvalitet. Även mindre platsbildningar med intimare
karaktär skapas. Markbeläggningen (inspirerat av en Röllakanmatta) bl ir det
sammanhållande elementet och skapar identi tet för centrumområdet. Träd placeras så
att skillnaden mellan körbar yta och gåyta blir tydlig. Växtligheten på torget binder ihop
platsen med Rissnes många gröna omgivningar som Rissne ängar, Rissnepromenaden
och skogskullen.

Centrumytan hålls ihop med sitt specifika mönster

Busshållplats, tunnelbana och tvärbanestation som är viktiga målpunkter har tydliga
siktlinjer/ stråk från torget som underlättar orienterbarhet och framkomlighet.
Arbetet med utformningen av allmän platsmark fortsätter i granskningsskedet.
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Tidigt utkast av visionsbild. Tor get sett från tvär baneper rongen.

Kulturmiljö och fornlämningar
Stadsdelen började bebyggas med bostäder på 80-talet efter mil itären lämnat området.
Den bygger på en organisk stadsstruktur, det vill säga att strukturen är väl inpassad i
den befintliga terrängen och tillkom som ett svar på Hallonbergens rätlinjiga
kvartersstruktur. Stadsdelens grundrecept är tydligt - fyra kullar med bostäder,
ber gsbya r , på t o p pen oc h k ransa r av s ko g ru nt o m. Re spe kt ive “by ” har en
sammanhållen karaktär med en gemensam arkitektur. I mitten ligger stadsdelspark och
centrum med tunnelbanan som den viktigaste målpunkten. Ett grundläggande tema var
att Rissne skulle profileras som den gröna stadsdelen.

Som nordlig gräns till Rissne torg ligger tre av Rissnes fyra bevarade kaserner
uppradade, med gavlar mot torget. Kasernbyggnaderna uppfördas på 1940-talet och har
en för sin tid påtagligt traditionell arkitektur. Lamellstrukturen, bebyggelseskalan och
arkitekturen skil jer ut dem från övrig bebyggelse. Alla byggnader innehåller
utbildningslokaler.

Sydväst om tunnelbanan fanns tidigare en fornlämning i form av ett röse. Den är enligt
Riksantikvar ieämbetet undersökt och borttaget varför den bör utgå från grundkartan,
detta uppdateras i granskningsskede.

Grönytefaktor
Detaljplanen utgår från r iktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark. Den grönytefaktor
som uppnås ska vara balanserad mellan de olika funktionerna som eftersträvas, dvs
klimatanpassning, sociala värden och biologisk mångfald. Balanser ingen innebär att
grönytefaktorn ska innehålla minst 60 procent av det möjliga antalet faktorer inom varje
funktion.

En beräkning visar att summan för kvartersmark inom detaljplaneområdet ger en
grönytefaktor på 65 %.

Växtlighet och grönska kommer att anläggas på tak, innergårdar och två utvalda fasader.
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Bebyggelse

Bebyggelse och arkitektur
Förutsättningar
Centralt på torget i Rissne finns en centrumbyggnad. Byggnaden uppfördes år 1984 och
består av en åttkantig byggnad i tre plan. Byggnaden har ett arkitektoniskt tungt uttryck
med en tjock volym, små fönster och låg våningshöjd. För övrigt finns bara
tunnelbanans entrébyggnad på torgytan. Platsen upplevs idag som odefinierad på grund
av att det inte finns en tydlig struktur. I stadens dialogarbete beskrivs av många centrum
som en otrygg plats med många baksidor.

Längs Kavallerivägen mot torget finns byggnader från 1980 till 1990-talet. De är i 4
våningar förutom ett som är 10 våningar högt. De har lokaler i bottenvåningarna och
kontor/ bostäder ovanpå. Vid kvarteret Brage mot Rissne ängar ligger ett parkeringshus i
2 våningar.

Rissne centr um sett fr ån par ken idag.
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Förslag
Det kommer att uppföras fem nya bostadshus vid centrum, kvarter Ydalir, samt lokaler
för centrumverksamheter. Öster om Kavallerivägen uppförs parkeringshus samt två nya
bostadshus vid kvarteret Brage. Rissnes nya karaktär och större skala skapar
förutsättningar för fler att bo vid en ny urban knutpunkt. De olika trafikslagen,
centrumverksamheter och bostäderna ger möjlighet att vitalisera stadsmiljön.
Byggnaderna är fristående för att möjlighet t ill goda ljus och solförhållande. Fristående
volymer ökar också möjligheten för bättre siktlinjer och motverkar slutna kvarter.

Förslag för nya Rissne centrum, kvar ter Ydalir i centr um samt kvar ter Brage mot Rissne ängar

Nya centrum sett från parken
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Centrumdelen kvarteret Ydalir
Förslaget består av fem fristående byggnader mellan 7–10 våningar. De fr istående
byggnaderna bidrar till en öppenhet i strukturen då husen vänder sig mot alla fyra
väderstreck och slutna gårdar undviks. I nord väs t l igg e r ”kva rt ersb ric kan” d är t re
punkthus placeras på en något upphöjd grönskande bostadsgård. Den lilla
nivåskillnaden skapar en tydlig avgränsning mellan det mer privata och det offentliga
torget. Visuellt upplevs platsen dock fortfarande som öppen, tillgänglig och synlig med
utsikter mot parker och natur. Balkongernas organiska form vill samspela och spegla
naturen och den växtlighet som är en viktig del av såväl den befintliga platsen som
områdets framtida utformning och gestaltning.

Visionsbild för går den på ”Br i ck an”. M ötet mel lan pr ivat oc h of f entligt .

Nordöst om tunnelbanan föreslås en större byggnad i två våningar där livsmedelsbutik
föreslås finnas i bottenvåning och fritidsgård ovanpå. På taket finns möjlighet t ill en
generös terrass. Närmast tunnelbanan finns ett bostadshus i 10 våningar som på sin sida
mot tunnelbanan får en vegetationsklädd vägg.

I sydväst finns ett bostadshus i 9 våningar med centrumlokaler i bottenvåningen. Det
bedöms som det bästa läget för affärer då alla resenärer som ska byta kommer att
passera här. Även här finns en fasad klädd med vegetation.

Tillsammans med tunnelbanan definierar byggnaderna den nya torgbildningen.

Växtligheten och de grönskande inslag som planeras bl i en del av såväl bostadsgårdar,
tak och fasader knyter an til l det Gröna Rissne. Att väva in växtligheten i byggnadernas
olika delar bidrar också till att på ett bra sätt hantera och ta hand om dagvatten.

Kvarteret Brage
Brage l igger öster om centrum intill Kavallerivägen. Ett parkeringshus uppförs i två
våningar (det befintliga rivs) och ovanpå byggs två bostadshus 9 respektive 10 våningar.
Mellan bostadshusen finns en bostadsgård på garagetaket i form av en större terrass
som delas av de boende. Här finns gräsytor för lek, pergolor och utrymmen för socialt
umgänge. Byggnaderna kommer att ha fin utsikt mot dagvattendamm,
Rissnepromenaden och Rissneängar och kopplas samman med kvarterets nya
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planteringar, cykelparkeringar och träd. Balkongerna blir ett utmärkande drag och ger
ögon på platsen. Bottenvåningen ska aktiveras med hjälp av till exempel en
cykelverkstad. Öppningar, fönster och entréer i bottenvåningen ska vara generösa för att
bidra till liv och rörelse i markplan. Volymen aktiverar en plats som idag känns
odefinierad och otrygg.

Kvar teret Br age sett från Rissne ängar
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Gestaltningsidéer
Bebyggelsen är utformad med en materialpalett som bygger på färger och material i
liknande toner. Detta syftar t ill att skapa ett varierat men samtidigt sammanhållet
intryck mellan de olika byggnaderna. Träelement kan med fördel användas då det ger en
variation t ill övrig bebyggelse, det kan gälla både detaljer och som fasadmaterial.

Entréer mot allmän plats görs generösa med stora glaspartier i träramar som ger en
välkomnande känsla. Takens fläktrum omges av organiskt utformade spaljéer och
detaljer i plåt som tillsammans med grönska blir en del av byggnadernas helhetsintryck.
Balkongerna blir en viktig del av uttrycket då de klär in byggnaderna. Med ljusa toner
och genomsläppliga material bidrar de till en god helhetsbild.

Växtligheten och de grönskande inslag som planeras bl i en del av såväl bostadsgårdar,
tak och fasader knyter an till idén om det Gröna Rissne. Att väva in växtligheten i
byggnadernas ol ika delar bidrar till en attraktiv helhetsbild och till att på ett bra sätt
hantera och ta hand om dagvatten. Gestaltningsarbetet fortsätter i granskningsskedet.

Förslag til l färgskala och mater ialval. Trä, puts och tegel i olika nyanser .
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Solstudier
Solstudier visar att under vårdagjämning kommer torget vara solbelyst delvist under
hela dagen och mer så under sommarmånaderna. Tidiga morgnar kommer solens
skugga leta sig ut i parken. Solförhållanden för vissa lägenheter i den nordvästra delen
behöver studeras vidare till granskningsskedet. De flesta lägenheter har dock ljusinsläpp
från två håll. Ett bostadshus, norr om planområdet kommer få ett hörn skuggat ca 2–3
våningar upp under 15-tiden i mars. Kavaller ivägen och Bivacken kommer skuggas
något mer under sommarkvällar.

Solförhållanden under vår r espektive sommar .
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Service

Offentlig och kommersiell service
Förutsättningar
Idag finns en vårdcentral med apotek beläget på Kvartermästaren 1. Där finns också
fritidsgård, folkhögskola, paketutlämning/ kiosk, bankomat och en större
livsmedelsaffär. På torget finns en torghandel. Längs Kavallerivägen finns bland annat
butiker, restauranger och en tandläkare. Det finns gott om förskolor i närområdet och
Grönkullaskolans grundskola ligger bara drygt 300 meter från centrum.

Förskolor och skolor i området (gulmar ker ade skolor har deltagit i en bar nkonsekvensanalys)

Förslag
En av förslagets målsättningar är att öka attraktiviteten för att få in mer
centrumverksamhet. Var iation och ett större utbud, t ill exempelvis café, restauranger,
och gym, leder t ill ett mer levande centrum där det finns något för alla. Alla byggnader i
centrumdelen planläggs med möjlighet till centrumändamål i bottenvåningarna.
Vårdcentralen kommer att flyttas till Bivacken 2 och den stora livsmedelsbutiken
kommer att ligga kvar vid tunnelbanan om än i nya lokaler. Livsmedelsbutiken kan vara
öppen under hela t iden byggnation pågår. Bedömningen är att inga ytterligare förskolor
behöver uppföras inom planområdet.

Fritidsgård
Förutsättningar
Fritidsgården finns idag i centrum och verksamheten är tänkt att fortsätta sin
verksamhet ungefär som idag. Frit idsgården är öppen för ungdomar mellan 13–19 år.

Förslag
Fritidsgården föreslås ligga på våningen ovanför livsmedelsaffären i sydöstra delen av
centrum. Möjlighet att använda den stora takterrassen kan skapa ett mervärde till
fritidsverksamheten samtidigt som den stora takytan nyttjas effektivt. Närhet t ill
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generösa uteområden är också en fördel. Viktigt är att entrén till frit idsgården blir tydlig
och trygg. Ett fortsatt arbete kommer att ske i granskningsskedet då bland annat
entrésituation och disposition utreds vidare. Det finns även möjlighet att placera
fritidsgårdsverksamheten i en av Kasernerna som ligger precis norr om planområdet.

Gator och trafik

Gatunät
Förutsättningar
Kavaller ivägen är den enda kopplingen i nordsydlig riktning genom centrala delarna av
Rissne. Kavaller ivägen börjar från södra Rissne vid Rissneleden och fortsätter genom
planområdet t ill Trossvägen som ansluter till Artillerivägen i norr.

FörslagKavallerivägen
Kavaller ivägen byggs om och föreslås få en ny gestaltning som stöder hastighetsgränsen
30 km/ t. Den nordöstra sträckan, mellan kurvan och Trossvägen, får en smalare
körbana jämfört med nuläget men generösare ytor för gående och cyklister. Även den
sydvästra sträckan, mellan kurvan och korsningen med Tvärbanan, får smalare körytor
och rymligare ytor för gående och cyklister. Totalbredden vid den sydvästra sektionen är
bredare än den nordöstra sektionen, vilket beror på att den inrymmer busshållplatser
med väderskydd. Trädplantering föreslås likt nuläget längs Kavallerivägens östra och
södra sida. Där igenom knyts södra Kavallerivägens trädrad ihop med trädraden längs
Trossvägens ytterkurva.

När två bussar är uppställda vid hållplatserna i båda riktningar uppstår en situation där
utrymmet att passera mellan bussarna är begränsat. Dock medges passage för ett fordon
åt gången. Utformningsförslaget visar även en välvd överkörbar mittremsa, vilket
antyder att omkörning endast bör göras när trafiksituationen kräver.

Förslag Slingan(körbar yta runt de tre norra husen på torget)
Runt det nya kvarteret på torget föreslås en körbar slinga för att möjl iggöra angöring till
den nya bebyggelsen på torget. Slingan föreslås göras enkelriktad i motsols riktning för
att frigöra utrymme till de gående och torgyta.

Då slingan kan användas av både gående och bilister föreslås att körytan utformas med
en markbeläggning som avviker från ytor avsedda för enbart gående. På delar av slingan
kan det bli aktuellt att utforma den som en shared-spacelösning (en delad yta där man
får köra men på de gåendes villkor). Den ska även utformas så att bilister uppmuntras
till att köra i låg hastighet.

På sträckan där slingan möter torget ska körytan avgränsas med träd, mur och pol lare
för att förhindra att fordon kör på upp torget. På norra delen kopplas sl ingan ihop med
gång- och cykelvägen genom trappor.



Kommunstyrelsens förvaltning
Sektorn för samhällsbyggnad
Kristina Hatt/John Reinbrand

2022-08-22 19 (35)
DNR KS-0693/2017

Passage från Rissne ängar til l stadsdelspar ken (mellan hus i nor r och skogskullen)

Gångtrafik
Förutsättningar
I och runt planområdet finns idag gångbanor längs Kavallerivägen, genom
stadsdelsparken och norr om torget.

Förslag
I enlighet med mobilitetsprogram för Sundbybergs stad har vikt lagts vid att utforma
planen utifrån de gåendes villkor. Gång- och cykelbanan längs södra och östra delen av
Kavaller ivägen breddas och en ny gångbana byggs på västra sidan Kavallerivägen.
Befintlig Gång- och cykelväg norr om torget breddas för en bättre standard. Torgytan är
utformad för att skapa gena och tydliga kopplingar t ill målpunkter för de gående.

Cykeltrafik
Förutsättningar
Ett av Sundbybergs huvudcykelstråk passerar platsen idag vid
Kavaller ivägen/ Trossvägen. Idag finns ca 70 fungerande cykelparkeringar inom
planområdet varav ca 35–50 var belagda vid kontroll.

Förslag
I och med utbyggnad av tvärbanan och denna detaljplan kommer huvudcykelled flyttas
och gå längs med den nya tvärbanans västra sida. Cykelkoppling mellan södra Rissne
och Rissne ängar/ nordöstra Rissne sker via Kavallerivägen där en ny gång- och
cykelbana anläggs. Ett cykelstråk kopplar ihop Rissnes östra delar (Rissne ängar) med
tvärbana, stadsdelspark och Rissnes västra delar. Stråket går mellan hus och skogskullen
i planområdets norra del. Cykelparkering anordnas vid parkens sydöstrahörn, vid
skogskullens sydvästra hörn samt söder om tunnelbanebyggnaden.

Kollektivtrafik
Buss
Förslag
Enligt stadens trafikutredning bedöms busshållplatsbehovet t illgodoses med en
dubbelhållplats i vardera r iktningen (totalt fyra hållplatslägen). Bedömningen är att det
inte finns anledning för fler hållplatslägen med nuvarande antal busslinjer och turtäthet.
Att skapa trivsamma vistelsemiljöer samt tillgodose behov av bostäder, attraktivt torg
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och gröna uterum är också en viktig aspekt då fler busshållplatser skulle också kunna
påverka stadsbilden och trivseln negativt. Busshållplatserna har placerats på bästa
strategiska plats nära tunnelbana och tvärbana samt ligger samlade för att förenkla för
resenärer.

Fyra busshållplatser föreslås nära tunnelbana och tvär bana.

Sektion genom Kavaller ivägen vid busshållplatserna.

Tunnelbana
Förslag
Tunnelbanans användningsgräns ovan mark kommer ej förändras då enligt SL ingen
ombyggnad på grund av fler resenärer är nödvändig. Dock har prickmark (mark som ej
får bebyggas) tagits bort ifall SL i framtiden skulle vilja bygga ut/ rusta upp
tunnelbaneentrén, något som staden ser positivt på. Under mark (T) kommer
användningsgränsen att utökas jämfört med idag. (T) utökas för att säkerställa
tunnelbanans verksamhet. Föreslagna schaktdjup är preliminära och kommer att
fortsatt studeras vidare tillsammans med SL i nästa skede Även behov av eventuella
skyddsåtgärder för befintligt tryckutjämningsschakt studeras vidare.

Parkering och angöring
Förslag
Totalt kommer 137 p-platser anordnas varav de flesta, 128, finns i parkeringshuset i kv.
Brage. Dessa kommer att innehålla p-platser för bostäderna, centrumverksamhet
(vårdcentral i kv. Bivacken) och bilpool. RHP- platser kommer att finnas i p-hus,
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centrum vid br ickan samt på torget. Samtliga bostadshus klarar kravet för RHP-platser
på 25 m eller mindre till bostadsentré. Norr om livsmedelsaffären kommer det att finnas
parkeringsplatser på allmän platsmark för centrumbesökare.

Angöring till husen på torget sker via en angöringsslinga som går runt de tre
bostadshusen i norr. Slingan är avgränsad visuellt med träd och en låg mur och kommer
att ha en avvikande markbeläggning för att tydliggöra de olika ytafunktionerna. Själva
torgytan är bilfri .

Mobilitetsåtgärder
För att minska behovet av bilparkering föreslås mobilitetsåtgärder, vilka syftar till att
göra alternativa trafikslag som gång-, cykel-, och kollektivtrafik mer attraktiva.

Mobilitetsutredningen föreslår; gemensam cykelverkstad i kvarteret Brage med
cykelpump och prylpool, samtliga boende ska erbjudas ett kostnadsfritt medlemskap i
cykelpool i minst 10 år, cykelkrok på alla balkonger/ uteplatser, bilpool - samtliga
boende ska erbjudas ett kostnadsfri tt medlemskap i bilpool i minst 10 år. INFO-tavla
med lediga bilar och cyklar i poolen, bussar/ tåg tider, SL kort - vid inflyttning ska ett
årskort för resor med SL ingå till en vuxen per lägenhet.

Störningar och risker
Buller
Utomhus vid tre av de sju nya bostadshusen beräknas riktvärdet 60 dBA ekvivalent
ljudnivå överskridas vid fasad. Överskridandet är dock litet, 1–2 dBA. Antingen
bulleranpassas lägenheterna genom att minst hälften av bostadsrummen har tillgång till
en ljuddämpad sida, eller så planeras små lägenheter om högst 35 m2 (riktvärde 65
dBA). Gemensamma uteplatser där riktvärdena uppfylls kan planeras på gårdar och
terrasser. I några fall behövs ca 2 m höga bullerskärmar. Viktigt att dessa skärmar
gestaltas så att de passar in med övrig bebyggelse. Planbestämmelser införs om krav på
buller.

Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. För slag; minst hälften av bostads-
r ummen har tillgång til l en ljuddämpad eller lägenheter om högst 35 m2.
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Maximal ljudnivå vid fasad.

Stomljud och vibrationer
Stomljud från tunnelbanan kan komma att överskrida r iktvärdet inomhus om 30 dBA,
men det baseras på ett mätvärde som bedöms som osäkert. Om det visar sig att
riktvärdet överskrids så finns känd teknik för att minska stomljudsnivån.

Kännbara vibrationer kan uppkomma främst från spårburen trafik eller tunga fordon
när spår/ väg respektive byggnad är grundlagda på mjuk mark som lera. Byggnaderna
närmast Kavallerivägen (i södra delen av Ydalir) kommer delvis att vara grundlagda på
berg, delvis på pålar eller plintar. Här bedöms risken för kännbara vibrationer orsakad
av vägtrafik som liten. Mätningar av vibrationer från tunnelbanan visar på låga nivåer,
lägre än 1/ 10 av riktvärdet 0,4 mm/ s i de nya byggnaderna, Hus A, B och C.
Planbestämmelser införs för att säkerstäl la att krav på att stomljud och vibrationer ej
överskrids.

Riskutredning
Utmed området kommer Tvärbanans Kistagren mellan Bromma och Sollentuna
förläggas. Närheten till Tvärbanan innebär vissa risker. Även den planerade
bebyggelsens placering innebär risker mot omgivningen och då framför allt mot
Tvärbanan men kan även påverka räddningstjänstens möjlighet att genomföra en insats.
Även risken för suicid och elektromagnetiska fält studeras i analysen, dock enbart
mycket översiktligt. Några andra riskkällor än Tvärbanan som påverkar r isknivå i
området t ill följd av planerad exploatering har inte identifierats i planområdets närhet.

De risker som studeras i analysen omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med
akuta konsekvenser för liv och hälsa för människor som vistas inom det studerade
området. I analysen har hänsyn inte tagits t ill långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen,
buller eller miljöfarliga utsläpp.
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I analysen konstateras att möjliga olycksrisker kopplade till Tvärbanan framför allt
utgörs av urspårning och brand i spårvagn. En fördjupad analys av dessa scenarier har
gjorts där möjliga skadeområden samt individrisken har beräknats. Byggnader inom
planområdet planeras som närmast ca 10,5 meter från närmaste spårmitt på Tvärbanan.

Sannolikheten för att ett urspårat tåg når så långt är mycket låg. Mitt för området finns
ett hållplatsläge, vilket innebär att spårvagnarna håller en mycket låg hastighet i
anslutning till planområdet. En kollision med byggnad kan leda till byggnadsskador men
sannolikt inte byggnadskollaps. Ett urspårat tåg hamnar med extremt låg sannolikhet
längre än ca 8 meter från spårområdet. En brand i tåg kan innebära krit iska
strålningsnivåer upp till ca 10 meter från spåret. Sannolikheten för en så omfattande
brand är dock mycket låg. Den beräknade individrisken innebär att risknivån utomhus
ligger i nedre delen av ALARP inom 10 meter från spåret. Risknivån inomhus är
acceptabel över 5 meter från spåret.

Med hänsyn till risknivån behöver inga åtgärder vidtas avseende planerad bebyggelse.
Områden utomhus bör dock utformas så att det lätt går att ta sig därifrån i händelse av
olycka, vilken studerad utformning möjliggör i och med det gång- och cykelstråk och
öppna ytor som planeras utmed Tvärbanan.

Projektet behöver också se till att åtkomst av spåren för drift - och underhål l inte
försvåras. Det innebär bland annat att iordningsställande av mark, plantering av träd
och buskar med mera görs på ett sådant sätt att underhåll möjliggörs.

Det är viktigt i den fortsatta planer ingen av området att beakta räddningstjänstens
insatsmöjlighet så att utformningen av området och placeringen i anslutning till
Tvärbanan inte försämrar möjlighet till insats. Studerat utbyggnadsförslag bedöms
kunna uppföras enligt förslag med hänsyn t ill studerade risker.

Översvämningsrisk
DHI Sver ige AB har tagit fram en skyfallskartering. Utredningen beskriver risker och ger
förslag på åtgärder. Höjdsättningen för tvärbanans nya sträckning är en fast
förutsättning. Resultaten visar att situationsplanen inte genererar några synbara
konsekvenser för översvämningsr isken utanför planområdet.

Inom torgytan för Kv. Ydalir visar resultaten att vatten kan bli stående upp till 0,3 – 0,4
m vid skyfall, se figur 16. Inom planområdet föreslås översvämningsrisken hanteras
genom att lokalt höja marken intill de planerade byggnadernas fasader, både inom Kv.
Ydalir och Kv. Brage. Höjdsättningen hjälper t ill att leda bort dagvattnet från
byggnaderna i r iktning mot närliggande grönytor, GC-vägar och gator som i stället kan
tillåtas översvämmas kortare perioder vid skyfall.

Planens genomförande bedöms enligt rapporten inte ha någon påverkan på den
planerade Tvärbanan i väst, varken i form av ökad eller minskad översvämningsrisk.
Höjdsättning kommer att utredas vidare i nästa skede och en uppdatering av
skyfallskarter ingen kommer att tas fram.
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Ber äknat maximalt vattendjup (t.v.) samt maximalt flöde (t.h.) i Rissne C i för fr amtids -
scenar iot efter åtgär der i samband med ett fr amtida 100 -årsr egn. Den planer ade tvärbanan
samt planomr ådes gränsen för Rissne Centr um markeras i svar t, planerad bebyggelse
markeras med röda linjer .

Erosion, ras och skred
Enligt geoteknisk utredning bedöms ingen fördjupad stabilitetsutredning som
nödvändig. Planerade byggnader inom områden med lermäktigheter kan grundläggs
med pålar för att undvika ti llkommande laster på marken. Där bedöms markhöjning ge
sättningar utan geotekniska förstärkningsåtgärder i form av urskiftning, nyttjande av
lättfyllnadsmassor eller markförstärkningsåtgärder. Grundvattensänkning kan också
leda till marksättningar i området. Ett kontrollprogram upprättas av Geosigma för att
kontinuerliga mätningar av grundvattennivåer under 1 års tid. Planerade byggnader
inom områden med lermäktigheter kan grundläggs med pålar för att undvika
tillkommande laster på marken.

Ingen källare eller garage under mark planeras och därför är det liten r isk att schakt
kommer att ske under grundvattenytan. Om grundvattennivåer ändras kan en
tillståndsansökan för vattenverksamhet bl i nödvändig vid arbeten som sker under
grundvattenytan samt schakt utföras inom tät spont. En mer omfattande hydrogeologisk
utredning kommer då att krävas för att säkerställa att inga känsliga objekt i närområdet
riskerar att påverkas eller dylikt.

En mer detaljerad undersökning rekommenderas för att upprätta ett byggspecifikt
tekniskt PM i samband med detaljprojekter ing. Då kan markspänningarna anges när
grundläggningsnivån för respektive byggnad är bestämd. Vidare bör orsakerna till
markrörelser vid befintlig matbutik inom kvarter Kvartermästaren 1 utredas då det är
tveksamt om detta kan hänföras till sättningar i leran under. Det föreslås också att en
stabilitetsberäkning utförs för den föreslagna utformningen på dagvattendammarna.

Vid schakt-, och pålningsarbeten finns risk för vibrationsskador på den närbelägna
tunnelbanan, vägar och byggnader, särskilt där lermäktigheter bedöms som
vibrationskänsliga. Hänsyn behöver också tas till planerad Tvärbana som är planerad
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strax väster om det undersökta området, främst på grund av grundvattnets påverkan
men också ur vibrationshänseende. En riskanalys och ett kontrollprogram för
vibrationer bör upprättas under utbyggnad. Dessa ska ta hänsyn till SL:s krav vid
byggande och markarbete i närheten av deras anläggningar samt tillhörande föreskrifter
angående tillåtna vibrationer vid markarbeten.

Luftföroreningar
Inga miljökvalitetsnormer för luft bedöms överskridas inom planområdet.

Markföroreningar
Baserat på resultaten från den mil jötekniska undersökningen bedöms risken för
människors hälsa och miljön vara låg uti från planerad markanvändning. Utredningen
bedömer att det inte föreligger något behov av ytterligare undersökningar i dagsläget.
Enstaka metaller har uppmätts i halter överstigande KM i en provtagningspunkt vilket
bör tas i beaktande vid schaktning och kvittblivning av överskottsmassor. Det
förekommer föroreningar i halter överstigande Naturvårdsverkets haltnivå för mindre
än ringa risk (MRR) vilket innebär att massor som ska återanvändas i
anläggningsändamål i andra projekt behöver anmälas till tillsynsmyndigheten.

Radon
Planområdet ligger inte inom riskområde för markradon.

Strålning och magnetism
Elektromagnetiska fält kring Tvärbanan bedöms inte innebära någon oacceptabel risk
för planområdet.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Spillvattenledningar kommer att behöva dimensioneras upp till 300 mm (315 mm
utvändigt) och vissa ledningar kommer flyttas för att klara kapaciteten i området.

Avfallshantering
Stadens gällande riktlinjer för avfallshantering ska tillämpas. Dessa är
"Avfallsföreskrifter för Sundbybergs stad", "God avfallshantering vid ny- och
ombyggnation - Sundbybergs stads riktlinjer" och "Handbok för sopsug".
Avfall tas om hand med sopsugsinkast placerade på gården för byggnaderna i nordväst,
söder om byggnaden med livsmedelsbutik (denna placering kan komma att ändras)
samt på kvarteret Brage. Miljörum kommer finnas i bostadshus.

Återvinning vid centrum kommer att försvinna och det finns ingen plats inom
planområdet att uppföra en ny. Förvaltningen föreslår att man ser över möjl igheter norr
om planområdet för ny återvinning.

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

El och tele
Ny bebyggelse ansluts till befintligt telenät .

Bredband
Ny bebyggelse ansluts till befintligt fiberoptiskt nät.
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Konsekvenser av planen

Miljökonsekvenser

Sammanvägd bedömning
Den sammanvägda bedömningen från behovsbedömning är, utifrån tillgängligt
underlag, att den föreslagna markanvändningen i detaljplan för Rissne centrum inte
medför en betydande miljöpåverkan. Detaljplaneområdet är redan idag planlagt för
centrumändamål. Detaljplanen innebär inga svåröverblickbara miljöproblem.
Miljökonsekvenserna är relativt begränsade och går att beräkna och beskriva i
kommande utredningar. Utredningar kan komma att påverka förutsättningarna för
denna bedömning.

Den 1 januari 2018 trädde det nya kap. 6 miljöbalken om miljöbedömningar i kraft.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedömningen av mål och
ärenden om planer eller program som har påbörjats före ikraftträdandet. Eftersom
detaljplanen för Rissne centrum påbörjades i slutet av 2017 tillämpas de äldre
föreskrifterna för denna detaljplan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning.
(Länsstyrelsens dnr 402-22465-2018)

Miljökonsekvenser för luft
Inga miljökvalitetsnormer för luft bedöms överskridas inom planområdet.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Förslaget ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Det uppnås
genom att utsläppet av förorenat dagvatten till recipienten inte överstiger dagens nivå.
Genom att de åtgärder som föreslås nedan, bedöms förslaget medverka till att
miljökvalitetsnormer för vatten kan följas.

Dagvattnet från planområdet leds till recipienten Brunnsviken. Brunnsviken är klassad
som en vattenförekomst och har enligt MKN för ytvatten tilldelats ett kval itetskrav på en
god ekologisk status samt en god kemisk status, båda med förlängd tidsfrist t ill 2027.
Kustvattnet har idag klassificerats som en otillfredsställande ekologisk status samt
uppnår ej god kemisk status. Utslagsgivare för den sammanvägda ekologiska statusen är
växtplankton, Vattenförekomsten överstiger också gränsvärdena för de särskilt
förorenade ämnena koppar och zink. Den kemiska statusen beror av att ämnena
kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), PFOS, bly, kadmium, antracen och
tributyltenn (TBT) alla överstiger gränsvärdena för god ytvattenstatus.

Dagvattnet från planområdet omhändertas i en dagvattendamm. I stället för att använda
flera mindre dagvattenåtgärder inom området så bedöms anläggandet av en
dagvattendamm som en mer robust anläggning som bättre kan möta framtida
utmaningar. Det är en beprövad metod för rening och fördröjning som ger god
reningseffekt. Kvartersmarkens gröna ytor såsom gröna Gårdar, tak och fasader

Med dagvattendammen förbättras möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för
Brunnsviken. Dagvattendammen dimensioneras för att uppnå det beting som tagits
fram för det lokala åtgärdsprogrammet för Brunnsviken samt för att uppnå Sundbybergs
riktlinjer för dagvattenhantering.
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Förslag på dagvattendamm

Hälsokonsekvenser
Arbetet med planförslaget har beaktat de nationella målen för folkhälsan. I
detaljplanearbetet har stor vikt lagts vid att skapa rekreativa och varierade utemiljöer
med gröna förtecken. Dessa miljöer kan främja utevistelse och social samvaro som i sin
tur är bra för hälsan.

Jämställdhets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv
För att få många olika röster hörda har bland annat torgmöten hållits där Rissneborna
fått tycka till i ett tidigt skede, där svarade 200 personer på enkätfrågor. En
referensgrupp bestående av 12 kvinnor från Rissne har arbetat med nulägesanalys och
tyckt t ill om förslaget. Förslaget har också presenterats på seniormässan och i ett
äldreråd. Kontakt har skett med polisen och näringsidkare för att få deras bild av
området. Sommarjobbande ungdomar har arbetat med planförslaget och dess
konsekvenser. Fokusgrupp Rissne som leds av Tryggare Sverige har också påbörjat ett
arbete.

Planarbetet har beaktat det nationella målet för jämställdhet. Enligt Sundbybergs stads
översiktsplan ska staden arbeta aktivt för att skapa ökad trygghet och en mångfald av
naturliga mötesplatser, vilket bidrar t ill en levande miljö och en jämlik användning av
staden och dess utbud. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och
skyldigheter inom livets alla skeden. De 12 kvinnorna har bidragit med kunskap om
området som beaktats i planförslaget.

En handlingsplan för social hållbarhet tas fram av byggaktören. Social hållbarhet inom
fysisk planer ing handlar om att skapa förutsättningar för en god l ivsmiljö för människor
och att sätta det sociala livet i fokus. Arbetet är påbörjat och fortsätter vidare även efter
denna detaljplan är färdig.

Trygghetsfrågan har var it viktig i arbetet och den fysiska strukturen har formats med
hänsyn till det. Tydliga och orienterbara stråk och kopplingar kan minska känsla av
otrygghet. Fler ögon på torget från de nya bostadshusen kan också öka tryggheten i
centrum. Möjlighet till mer en var ierad och ett bättre utbud av kommersiell och offentlig
service och attraktiva vistelseytor är något som kan gagna Rissneborna, de nya boende
och kollektivtrafikresenärerna. En plats där många kan trivas.
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Barnets rättigheter
Den 1 januari 2020 trädde en ny svensk lag i kraft, Barnrättslagen (SFS 2018:1197). Till
grund för lagen ligger FN:s konvention om barnets rätt igheter, även kal lad
Barnkonventionen. I samband med planarbetet prövas planens innehåll i relation t ill
barnets rättigheter. På detta sätt synliggörs projektets påverkan på barn och unga.

Nedan följer en summering av BKA, genom besvarandet av följande frågor:

1. Berörs barn av detta beslut? (Artikel 2) Ja, det finns skolor, förskolor och barn som
bor i området.

2. Hur har barns rätt t ill god hälsa och utveckling tagits hänsyn till? (Artikel 6) Ja park
rustas upp, sagoslinga för naturpromenader, dagvattendamm med sittplatser och
lekutrustning på gårdar ökar möjlighet för utevistelse.

3. Hur har barns rätt t ill utbildning, frit id, lek, kultur och vila tagits hänsyn till?
(Artikel 6, 31) Ja möjlighet t ill ny fritidsgård.

4. Hur har de barn som berörs av beslutet fått möjlighet att uttrycka sin mening?
(Artikel 12) Genom barnkonsekvensanalys har det genomförts intervjuer och enkäter
med 77 barn.

5. Hur har barns lika värde beaktats och hur är det säkerställt att inget barn har
diskriminerats? (artikel 2, 23) Representation av olika åldersgrupper, kön,
funktionsvariation och bakgrund har skett.

6. Vilka förbättrande eller kompenserande åtgärder för barn och unga kommer att
genomföras inom planområdet? Förslag på sagoslinga, utvecklade gröna miljöer. Vidare
arbete med byggherren kommer att ske gällande utformning av platser av och med barn
under till exempel byggskedet.

7. Har barnets bästa varit vägledande vid framtagandet av beslutsunderlaget, på vilket
sätt? (Vilka eventuellt andra intressen har vägt tyngre?) (Artikel 3) Ja, detaljplan
möjliggör för områden specifikt för - barnsagosl ingan. Säkerhet och trygghet är också en
parameter som är viktig för barn.

En första del av BKA (nulägesanalys) är framtagen och kommer fortsätta under
kommande år.
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Ur Barnkonsekvensanalysen. Barn ser möjligheter .

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Kommunen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, prop. 2008/ 09:28, som syftar ti ll att undanröja hinder för
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rätt igheter. Målsättningen är att alla
personer ska vara delaktiga på lika villkor oavsett funktionshinder.

Bebyggelsen ska klara tillgängligheten i enlighet med Boverkets byggreglers (BBR:s)
krav på utom- och inomhusmiljö.
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Detaljplanens genomförande

Inledning
Detta avsnitt omfattar de aktiviteter som behövs för att genomföra planen. Avsnittet
redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som
krävs för att på ett samordnat och ändamålsenligt sätt genomföra detaljplanen. Det
framgår när, hur och på vilket sätt planen ska genomföras. Det klarläggs vem som är
ansvarig för olika delar av genomförandet och vilka ekonomiska förutsättningar som
finns.

Denna del av planhandlingen har ingen självständig rättsverkan utan ska endast vara
vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter
framgår i stället av plankartan med planbestämmelserna. Planen upprättas enligt
reglerna i plan-och bygglagen, PBL (2010:900).

Organisatoriska frågor

Preliminär tidplan
Samråd Q3 2022

Granskning Q3 2023

Antagande Q2 2024

Laga kraft Q3 2024 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Med
genomförandetid avses den tid då fastighetsägarna har en garanterad rätt att bygga
enligt detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan att
synnerliga skäl föreligger. Om detaljplanen behöver ändras eller upphävas under
genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för förlorande rättigheter
(exempelvis för förlorad byggrätt). Efter genomförandetidens utgång fortsätter
detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare
eller rättighetshavare har rätt till ersättning.

Markägoförhållanden
Fastigheter inom detaljplanen ägs av:

Fast i ghet Ägar e

Kvartermästaren 1 Rissne 5AB Balder Sundbyberg AB

Sundbyberg 2:26, del av Sundbybergs stad

Bivacken 2 Rissne 4AB Balder Sundbyberg AB

Sundbyberg 2:54 Region Stockholm

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Allmän plats
Sundbybergs stad är huvudman för allmän plats, som bland annat utgörs av gator, torg,
samt gång- och cykelvägar. Det innebär att staden ansvarar för och utbyggnad, drift och
underhåll av allmän plats inom planområdet.
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Kvartersmark
Exploatören är byggaktör vilket innebär att denne bekostar och ansvarar för samtliga
åtgärder gällande byggande, drift och underhåll inom kvartersmark.

Generellt om ledningar
Respektive ledningsägare är huvudman för sitt ledningsnät fram till anvisad
anslutningspunkt på kvartersmark. Ledningsägarna ansvarar för drift och underhåll av
sina respektive anläggningar. Byggherren ansvarar för att kontakta berörd ledningsägare
innan åtgärder vidtas som påverkar ledningsägarnas anläggningar.

Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och
dagvatten. Sundbybergs Avfall och Vatten AB (SAVAB) är huvudman för allmänna
vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar, och ansvarar
för dess utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Från
förbindelsepunkten ansvarar den enskilde fastighetsägaren för utbyggnad, inkoppling,
drift och underhåll.

El, tele
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Access AB är
huvudman för telenätet. Huvudman för fjärrvärmenätet är Norrenergi AB. Sundbybergs
stadsnät AB/ Sundbybergs Bredband AB är huvudman för fiberoptiskt nät och plattform
för bredbandstjänster. Respektive huvudman svarar för ledningarnas drift och underhåll
fram till leveranspunkten.

Avtal
Genomförandet av detaljplanen mellan Sundbybergs stad och exploatören regleras i
avtal såsom aktieöverlåtelseavtal och kommande exploateringsavtal
(genomförandeavtal). Exploateringsavtal, som reglerar ansvars- och kostnadsfördelning
mellan staden och exploatören, ska tecknas innan beslut om antagande av planförslaget
samt ska godkännas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtalet ska innehålla tidplan
och överenskommelser om marköverlåtelser, rätt igheter med mera. Avtalet ska också
hantera anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder som är
kopplade till detaljplanens genomförande.

Region Stockholm/ Trafikförvaltningen har anläggningar och verksamhet inom
detaljplaneområdet. Såväl exploatören som staden ska teckna avtal för att reglera
parternas åtaganden och ansvar under genomförandet av arbeten som påverkar dessa
anläggning eller verksamhet.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsåtgärder erfordras för att fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen.
Dessa åtgärder kan genomföras när detaljplanen har vunnit laga kraft.

För att kunna genomföra detaljplanen överförs mark från stadens fastighet Sundbyberg
2:26 till exploatörens fastighet Bivacken 2 samt från stadens fastighet Sundbyberg 2:26
till exploatörens fastighet Kvartermästaren 1. Vidare överförs mark från exploatörens
fastighet Kvartermästaren 1 till stadens fastighet Sundbyberg 2:26. Se karta nedan. Mark
som är utlagd som allmän plats i planförslaget överförs således till Sundbybergs stad.
Fastighetsbildningen sker genom fastighetsregler ing eller genom annan lämplig
fastighetsbildningsåtgärd.
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Om överenskommelse inte träffas för markåtkomst för allmän plats finns möjlighet för
staden att lösa in marken. Staden är på samma sätt skyldig att förvärva marken om
fastighetsägaren/ exploatören begär det.

Nya fastighetsbildningar .

Servitut och ledningsrätt
Inom detaljplaneområdet finns olika rätt igheter för utrymme, ledningar med mera.
Region Stockholms rättigheter påverkas ej. Norrvattens ledningsrätt påverkas ej.
Norrenergi ledningsrätt ska flyttas efter överenskommelse.

Ytterligare servitut eller ledningsrätter kan bli aktuellt för detaljplanens genomförande.

Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter,
ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar. I gemensamhetsanläggningen deltar flera
fastigheter och de bekostar både anläggandet och driften enligt andelstal som fastställs
av Lantmäteriet.

Gemensamhetsanläggningar kan behöva bildas för parkering, gårdar, avfallshantering,
dagvattenanläggningar, VA-ledningar samt andra gemensamma anläggningar inom
kvartersmark.

Ansökan om lantmäteriförrättning
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder ske. De åtgärder
som är aktuella är marköverföring genom fastighetsreglering och avstyckning, bildande
eller ändring av ledningsrätt samt eventuellt bildande av servitut.
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Tekniska frågor

Gator och parkering
Genomförandet av detaljplanen innebär att ombyggnad av Kavallerivägen och Rissne
torg samt grönytor. Torget förses med körbar yta runt det nordvästra kvarteret.
Utrymme för parkeringar kommer finnas på allmän plats och på kvartersmark.

Ledningar
Genom det aktuella området finns befintliga ledningar i drift som påverkas av
exploateringen. Det kommer även förläggas nya ledningar för att försörja det nya
exploateringsområdet.

Vatten och avlopp
Lägen för nya förbindelsepunkter föreslås i den tekniska förstudien, men slutlig
placering bestäms i ett senare skede. Savab anvisar en förbindelsepunkt.

Befintliga vatten- och spillvattenledningar går genom området som ska exploateras och
måste flyttas för att den nya bebyggelsen ska kunna möjliggöras. Ledningarna planeras
förläggas till Kavallerivägen. Befintliga ledningar i gång- och cykelvägen i planområdets
norra del bör också omförläggas och dimensioneras upp.

Befintliga ledningarna måste vara i drift tills de nya ledningarna är utbyggda och kan tas
i bruk.

Dagvatten
Lägen för nya förbindelsepunkter föreslås i den tekniska förstudien men slutlig placering
bestäms i ett senare skede. SAVAB anvisar en förbindelsepunkt.

Befintliga vatten- och spillvattenledningar går genom området som ska exploateras och
måste flyttas för att den nya bebyggelsen ska kunna möjliggöras. Ledningarna planeras
att förläggas till Kavallerivägen.

För att uppfylla kraven på rening och fördröjning av dagvatten föreslås en
dagvattendamm på allmän platsmark. Rening och fördröjning inom kvartersmark ska
uppfylla reningskraven enligt kommunens anvisningar för dagvatten och framtagen
dagvattenutredning.

El, tele, fiber , fjär rvärme
Den nya bebyggelsen kan ansluta ti ll befintliga el-, tele-, fiber- och fjärrvärmenät.

Läge för nya förbindelsepunkter föreslås i den tekniska förstudien, men slutlig placering
bestäms i ett senare skede. Respektive ledningsägare anvisar en förbindelsepunkt.

Befintliga fiberledningar (Sundbybergs stadsnät) går genom området som ska
exploateras och måste flyttas för att den nya bebyggelsen ska kunna möjliggöras.
Befintliga ledningarna måste vara i drift tills de nya ledningarna är utbyggda och kan tas
i bruk.

Den nya bebyggelsen kräver en ny elnätsstation för att kunna försör jas. Denna föreslås
placeras i nordöstra delen av planområdet.

Sopsug
Läge för nya förbindelsepunkter föreslås i den tekniska förstudien, men slutlig placering
bestäms i ett senare skede. SAVAB anvisar en förbindelsepunkt. SAVAB planerar att
överta befintliga sopsugsledningar från Sundbyberg GA:1 (Rissne samfällighetsförening)
samt avser att bygga ut sopsugssystemet. Exploateringsområdet kommer att anslutas till
sopsugssystemet i området.

Möjlighet till förpackningsinsamling ska finnas inom kvartersmark.
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Byggnation
Störningar under byggtid
Gällande krav på byggbuller och materialhantering kommer att t illämpas för att minska
störningarna under byggtiden.

Tunnelbanetunneln
Utbyggnad av kvartersmark och al lmän platsmark sker i nära anslutning till
kollektivtrafikens anläggningar och verksamhet och kommer att kräva särskild
samordning mellan exploatören, kommunen och Region Stockholm/
Trafikförvaltningen. Exploatören ska ta hänsyn till Region
Stockholms/ Trafikförvaltningens nyttjanderätter och officialrättigheter, såsom servitut
för tunnelbanan.

Brandskydd
Exploatören ska redovisa att brandvattenförsör jningen och att åtkomligheten är
säkerställd i samband med bygglov. Tillträde för räddningstjänstens fordon är
tillgodosett i detaljplanen.

Utbyggnad
Utbyggnadsordning och etappindelning både för allmän plats och kvartersmark kommer
utredas vidare. Staden ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Utbyggnaden av allmän
plats sker etappvis där en groventreprenad för ledningsflyttar, gator, GC-vägar och torg
sker först. Därefter kan exploatören få åtkomst till sin kvartersmark och påbörja
utbyggnaden av dessa. Efter att exploatören byggt ut kvartersmarken kan staden
färdigställa finplaner ingen av allmän platsmark
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Ekonomiska frågor

Kommunalekonomiska konsekvenser
Sundbybergs stad svarar för drift och underhåll av allmän platsmark i planförslaget.
Omfattningen av allmän platsmark minskar något i och med planförslaget. Drift- och
underhållskostnaderna bedöms öka något i och med utvecklingen av torget.

Exploatören och staden har t idigare träffat ett avtal om markanvisning och ett planavtal.
Inför antagandet av detaljplanen ska parterna teckna ett exploateringsavtal
(genomförandeavtal) som kommer att reglera rätten att förvärva mark av staden för att
kunna uppföra bostäder och annan bebyggelse. Stadens försäljningsintäkter avseende
centrumfastigheterna planeras finansiera utbyggnationen av allmän platsmark.

Planavgift
Plankostnadsavtal har upprättats mellan exploatören och staden angående kostnaderna
för upprättande av detaljplan för området.

Bygglovsavgift
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har
fastighetsägaren rätt att få bygglov i enlighet med detaljplanen. Bygglovavgiften
debiteras enligt kommunens för t idpunkten gällande bygglovstaxa.

Kostnader för utbyggnad av allmän plats
Staden bygger ut allmän platsmark. Exploateringsavtal reglerar ansvar och kostnader
mellan staden och exploatören.

Kostnader för utbyggnad av kvartersmark
Exploatören bekostar byggnation inom kvartersmark och får bland annat utgifter för
rivning av befintliga byggnader inom planområdet. Ersättning för nödvändiga
marköverföringar, servitut med mera, bestäms i exploateringsavtalet samt genom
förhandling mellan berörda fastighetsägare och ledningshavare.

Förrättningskostnader
Förrättningskostnader uppstår i samband med en lantmäteriförrättning för prövning av
fastighetsbildning och rätt igheter. Förrättningskostnaderna beror på tidsåtgången och
gällande förrättningstaxa. Exploatören och staden reglerar ansvaret för kostnaderna i
avtal.

Teknisk försörjning
För anslutning till det al lmänna VA-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt stadens då
gällande VA-taxa.

Utbyggnad och drift av övrig teknisk försörjning (el, tele, fjärrvärme och bredband)
finansieras av anslutnings- och brukaravgifter .

Medverkande tjänstepersoner
Denna planhandling som baseras på handlingar framtagna till detaljplanen har tagits
fram av tjänstepersoner på planenheten inom sektorn för samhällsbyggnad i samarbete
med andra berörda sektorer i Sundbybergs stad. I llustrationer i planbeskrivningen är
upprättade av DinellJohansson samt Tengbomgruppen AB.

John Reinbrand Kristina Hatt
planchef planarkitekt
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