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Detaljplan för Stora Ursvik etapp 3, Sundbybergs stad
Planprocessen
Denna detaljplan påbörjades före den 2 maj 2011 och är därmed upprättad i
enlighet med gamla Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).
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Så här långt har vi kommit i planprocessen

Handlingar
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, denna planbeskrivning och
genomförandebeskrivning. Även ett kvalitetsprogram finns framtaget.
Som underlag till planen finns bl a framtaget:
 Miljöteknisk markundersökning och sanering (Försvarsmakten 2006-05-10)
 Inventering grönytor (Topia Landskapsarkitekter 2008-05-06)
 Byggnadsantikvarisk utredning (White 2011-11-02)
 Dagvattenutredning (Sweco 2012-02-22)
 Trafikbullerutredningar (Ramböll 2012-09-11 och 2013-11-13)
 Riskanalys E18 (Brandskyddslaget juni 2010)
 PM Risk (Brandskyddslaget 2013-11-29)

Syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra bostäder i form av ca 650 lägenheter och 20 småhus,
en förskola eller skola samt verksamhetslokaler i bottenvåningarna mot Gamla
Enköpingsvägen. Samtidigt planläggs mark för teknisk anläggning för källsortering
och elnätsstationer. Vidare är syftet att säkerställa allmänna parkområden, gångstråk
och mötesplatser.
Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enlig bestämmelserna i MB 3, 4
och 5 kapitlet.
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Planområdet
Kymlingeleden

Etapp 2D
Etapp 1A
Etapp 2A och 2C
Etapp 3

Kartan visar markerat planområde (Etapp 3) i Stora Ursvik samt kringliggande detaljplaner .

Läge och areal
Planområdet är beläget i stadsdelen Stora Ursvik och omfattas av fastigheten
Sundbyberg 2:86 samt en del av Sundbyberg 2:79. Planområdet omfattar en areal
om ca 10,2 hektar.
Markägoförhållanden
Fastigheten Sundbyberg 2:86 ägs av NCC och fastigheten Sundbyberg 2:79 ägs av
Fastighets AB Förvaltaren.

Flygfoto över planområdet, Etapp 3
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010,
anges att Stora Ursvik är föremål för en etappvis utbyggnad som beräknas avslutas
omkring 2022. Stadens avsikter uttrycks närmre i den fördjupade översiktsplanen.
Fördjupning av översiktsplan
Den fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik antogs av kommunfullmäktige i
juni 2003. I planen anges bland annat följande mål för Stora Ursvik; Skapa samband
i regionen, blandning av arbetsplatser, bostäder och grönytor, skapa förutsättningar
för olika boendeformer, samt integration med övriga delar av kommunen. För de
delar som detaljplaneförslaget omfattar anges bland annat att byggnader i 2-5
våningar är lämpliga. Totalt omfattar den fördjupade översiktsplanen ca 69 hektar
varav ca 10 hektar omfattar denna detaljplan.
Detaljplaneförslaget är i huvudsak utformat i enlighet med den fördjupade
översiktsplanens intentioner. Bebyggelsehöjden med souterrängvåningar inräknade
får i vissa delar av området en sammanlagd högre våningshöjd jämfört med
fördjupade översiktsplanens inriktning.
Detaljplaner
Området är inte detaljplanelagt och områdesbestämmelser saknas.
Övriga planeringsdokument
Planområdet omfattas inte av något riksintresse eller strandskydd. Angränsande
vägområde för Enköpingsvägen, söder om planområdet har tidigare utgjort E18.
E18 är klassad som väg av riksintresse. När E18 nu istället leds via den ombyggda
Kymlingelänken och Enköpingsvägen i framtiden ska bli en lokalgata, förutsätts
riksintresset för Enköpingsvägen upphöra och istället läggas på Kymlingelänken.
Miljö- och gestaltningsprogram
Ett övergripande miljö- och gestaltningsprogram har tidigare tagits fram för hela
Stora Ursvik, vilket omfattar ett större område än denna detaljplan (etapp 3). Där
anges övergripande kvaliteter och principer för utformningen av hela Stora Ursvik.
Bland annat behandlas frågor rörande planstruktur, gestaltning av bebyggelse, trafik,
resurseffektivitet och kretsloppsanpassning. Specifikt för denna detaljplan (etapp 3)
anges att bebyggelsen ska utformas enligt typ 2: ”Sundbybergs-skalan”, och att
byggnaderna ska vara mellan 3 och 4 våningar. Planområdets nordvästra del ska
utformas enligt typ 1: ”Trädgårdsstaden” med 2-3 våningar.
Detta planförslag är i huvudsak utformat i enlighet med miljö- och gestaltningsprogrammet, med undantag av att bebyggelsehöjden med souterrängvåningar
inräknade i vissa delar får en högre våningshöjd jämfört med ”Sundbybergsskalan”.
Planuppdrag
I juni 2008 beslutade kommunfullmäktige att ge stadsbyggnads- och miljönämnden i
uppdrag att påbörja planarbetet för etapp 3. Marken mot Enköpingsvägen bör
enligt beslutet samplaneras med etapp 2E. Utbyggnaden ingår i en ny stadsdel i
Stora Ursvik, omfattande totalt ca 6000 bostäder och arbetsplatser.
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Planarbetet genomförs med normalt förfarande utan detaljplaneprogram.
Detaljplaneprogram har inte bedömts nödvändigt då den omfattas av den
fördjupade översiktsplanen.

Behovsbedömning
Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar göra en bedömning om detaljplanens
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.
Miljökonsekvenserna bedöms som relativt begränsade. Detaljplanen utgör en del av
stadsdelen Stora Ursvik, för vilken det tidigare har tagits fram en fördjupad
översiktsplan. Miljöaspekter beaktas och utreds i planarbetet, vilket framgår av
planbeskrivningen, se även rubriken Miljökonsekvenser i slutet av dokumentet. Med
utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen inte kunna medföra en betydande
miljöpåverkan.

Planering i närområdet
Planområdet omges av etapp 1 i norr och öster, som vann laga kraft 2005. I väst
angränsar planområdet etapp 2A och 2C som vann laga kraft 2008 och 2E som är
under bearbetning. I söder avgränsas planområdet av Enköpingsvägen. Detaljplan
för etapp 2D i den nordvästra delen av Stora Ursvik innehållande en skola med
kapacitet för ca 600 elever, vann laga kraft 29 maj 2012. En sopsugsanläggning
avsedd för 4 500 hushåll i Stora Ursvik är planlagd angränsande till planområdets
sydvästra del.

Planeringsförutsättningar
Områdesbeskrivning
Bebyggelse
Planområdet har ursprungligen utgjort en del av gården Stora Ursvik. På dåvarande
fastigheten Sundbyberg 2:77 uppfördes år 1937 laboratorier för Försvarsväsendets
kemiska anstalt (FKA). Myndigheten ombildades 1945 till Försvarets Forskningsanstalt (FOA) och 2001 till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), som lämnade
området 2005. Som mest har det funnits ett 90-tal byggnader inom området. 13
byggnader återstår varav fyra byggnader kan anses ha ett visst kulturhistoriskt värde
enligt en byggnadsantikvarisk utredning för FOA:s område i Ursvik framtagen av
White, nov 2011. Utredningen anger att bebyggelsemiljön har ett kulturhistorisk
värde ur samhällshistoriskt perspektiv som en representant för en omfattande
militär närvaro i Ursvik. Fasaderna har ett begränsat arkitekturhistoriskt värde. Fyra
av byggnaderna bedöms ha sådana upplevelsemässiga kvaliteter att de har ett
antikvariskt bevarandevärde. Ingen av byggnaderna bedöms dock vara av sådant
värde som avses PBL 8 kap.13 §, förvanskningsförbud av särskilt värdefulla
byggnader.
Planförslaget innebär att samtliga byggnader rivs med undantag av vaktbyggnaden
som bevaras. Den bedöms ha ett begränsat kulturhistoriskt värde, men föreslagen
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varsamhetsbestämmelse syftar till att värna dess symbolvärde som vittnar om den
forna användningen. Byggnaden är en mindre stuga utformad med locklistpanel i
trä, sadeltak med asfaltpapp, treluftfönster med karm och bågar i trä, vitmålade,
sidhängda ståldörrar och gråmålad betongssockel. Den skulle kunna användas som
t.ex. samlingslokal, förråd, centrumändamål som handel, kontor, butik, café,
restaurang el. dyl. Några av de forna skyttevärnen i naturområdets nordösta del
föreslås bevaras och anordnas för mötes-/lekplatser.

Bilder från den byggnadsantikariska utredningen Vaktbyggnaden (t.v.) och Skyttevärn (t.h.)

Igelbäckens naturreservat

Stora Ursvik

Lilla Ursvik

Flygfoto som visar planområdet och omgivningen.

Mark och vegetation
En inventering av grönytor har utförts (Topia Landskapsarkitekter, 2008-05-06).
Området omfattar ett antal björkar, tallar, någon ek, stödmurar, en bergvägg, en
stenhäll och fem skyttevärn. Det stora antalet väl uppväxta träd samt flera fruktträd
utgör en upplevelsemässig kvalitet i området. Området består delvis av obebyggd
naturmark och är starkt kuperat med höjdskillnader på 25 m mellan lågpunkten intill
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Enköpingsvägen (+15 m) och den högre bergskullen i norra delen angränsande till
Etapp 1A. Den norra delen ingår i en grönstruktur som omfattar hela Ursvik.

Tallar och berghällar i planområdets norra del som avses bevaras och utvecklas med gångstigar, sittplatser och lek

Träden i planområdets mellersta del har mätts in. Naturmark och träd ska i så stor
utsträckning som möjligt bevaras inom parkmark (PARK). Naturmark och träd med
högt bevarandevärde finns redovisade i kvalitetsprogrammet och ska skyddas under
byggnation genom avtal.
Geotekniska förutsättningar
Ingen geoteknisk undersökning har utförts. Enligt jordartskarta över Ursvik kan
utläsas att området till stor del består av berg och sandig morän. Intill den
föreslagna skoltomten finns ett område med mindre utfyllnadsmassor.
Markföroreningar och dagvatten
Enligt tidigare regeringsbeslut har Försvarsmakten i samverkan med FOI
genomfört miljötekniska markundersökningar och sanerat avträtt område i Ursvik
inom Sundbybergs stad (Slutrapport av genomförd miljöteknisk markundersökning och
sanering av hela markområdet i Ursvik inom Sundbybergs stad, som tidigare tillhört FOI
(FOA), 2006-05-10). Aktuellt område utgörs av de tidigare fastigheterna Sundbyberg
2:44 och Sundbyberg 2:77. Då båda fastigheterna redan vid Försvarsmaktens
avträde var planerade för bostadsbebyggelse har alla saneringsåtgärder genomförts
till nivån Känslig Markanvändning (KM), efter framställan från de båda markägarna
(Vasakronan och Specialfastigheter). Kostnaderna för den utökade
saneringsinsatsen (jämfört med att sanera till Mindre Känslig Markanvändning) stod
fastighetsägarna för. Enligt slutrapporten sanerades och kontrollerades samtliga
förorenade områden inom fastigheterna Sundbyberg 2:44 och 2:77, så att
analysresultaten understeg Känslig Markanvändning (KM).
NCC utförde en schaktning av det översta jordlagret 2005. Inga föroreningshalter
redovisas i Swecos dagvatten och ytvattenrapport, 2012.
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Radon
Planområdet ligger inom ett potentiellt högriskområde för radon enligt Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen (1995).
Fornlämningar
Ett vägmärke – Milstenen, inom planområdets sydöstra del, bör enligt
Riksantikvarieämbetet vårdas. Milstenen skyddas i en planbestämmelse och utreds
vidare i det fortsatta planarbetet. I planområdets nordvästra hörn fanns en rund
stensättning från bronsåldern som undersöktes och togs bort av
Riksantikvarieämbetet 2007. I övrigt finns inga kända fornlämningar.
Trafik och parkering
Biltrafik
Planområdet ligger i nära anslutning till Enköpingsvägen som efter Kymlingelänkens/nya E18:s öppnande ska övergå i ett kommunalt huvudmannaskap och
upphöra att vara en europaväg. Kommunen har långsiktiga planer på att omvandla
vägen till en stadsgata och det pågår ett utredningsarbete. I detta planarbete säkras
möjligheten att anordna parkmark och stödmurar intill vägområdet med hänsyn till
att ha en flexibilitet för framtiden.
Cykeltrafik
Sundbybergs cykelnät planeras att passera genom Ursvik. Framtida förbindelser och
förbättringar tas upp i kommunens cykelplan. Området är beläget på cykelavstånd
från Hallonbergen och Rissne där det finns tunnelbana.
Kollektivtrafik
Området har medelgod tillgänglighet till kollektivtrafik och kommer att få ytterligare
förbättrade förutsättningar då Tvärbanan byggs genom västra Ursvik med nya hållplatser. Idag går buss mellan Ursvik och Sundbybergs centrum via Hallonbergen,
cirka fyra gånger i timmen. I Hallonbergen finns närmaste tunnelbana.
Service
Det finns ett antal småföretag och mindre industriföretag i nära anslutning till
planområdet. På gångavstånd, finns närservice som exempelvis minilivs,
snabbmatsrestaurang och livsmedelsaffär. Hallonbergen har ett brett serviceutbud
med både bibliotek, utbildningscentrum och kulturcentrum. De första
verksamhetslokalerna i Stora Ursvik färdigställdes under 2012, vid Aktivitetsparken
norr om planområdet.
Störningar och risker
Buller
Två trafikbullerutredningar har upprättats, (Trafikbullerutredning Ursvik, Ramböll 201209-11 samt Trafikbullerutredning, Ursvik dp 3, Ramböll 2013-11-13). Andelen tung trafik
antas minska i framtiden i och med öppnande av Kymlingelänken. De fasader som
ligger närmast Enköpingsvägen, får ekvivalenta ljudnivåer som överstiger riktvärdet
55 dB(A) för bostäder. Avstegsfall bedöms kunna motiveras av att den nya
bebyggelsen innebär en komplettering och förtätning av Stora Ursvik längs ett
kollektivstråk (buss och i framtiden spårväg).
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Lägenheter ska byggas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får
högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fönster. Den maximala ljudnivån får inte
överstiga 70 dB(A) vid minst en uteplats vid varje bostad eller vid en gemensam
uteplats i anslutning till bostäderna.
Byggnader närmast Enköpingsvägen kommer även att fungera som ett bullerskydd
för bakomliggande bostäder och planerad förskola. Utbyggnadsordningen bör ske
så att dessa bostäder närmast Enköpingsvägen byggs före förskolan, för att i
bulleravskärmande syfte att skapa en skyddad förskolegård.
Farligt gods
En riskanalys har gjorts för Enköpingsvägen avseende den planerade utbyggnaden
utmed vägen (Riskanalys E18 genom Sundbyberg och Solna avseende transporter med farligt
gods, Brandskyddslaget, juni 2010) samt en utredning (PM Risk – Stora Ursvik etapp 3,
Brandskyddslaget, 2013-11-29) har tagits fram. Enköpingsvägen går genom
Sundbyberg och Solna. E18:s gamla dragning längs Enköpingsvägen innebar att
vägen tidigare utgjort en primär transportled för farligt gods. Nu har E18 dragits om
till nya Kymlingelänken. I samband med att E18 fått en ny sträckning via
Kymlingelänken kommer Enköpingsvägen att övergå från statligt till kommunalt
väghållarskap. Solna stad och Sundbybergs stad önskar att efter övertagandet kunna
omvandla vägen till en gata med tätare gaturum och lägre hastighet. I samband med
detta bör vägen kunna klassas om från en primär transportled för farligt gods.
För att få en samlad bild av hur kommande exploateringar utmed Enköpingsvägen
kommer att påverkas av den förändrade trafiksituationen har Brandskyddslaget
upprättat en riskanalys, juni 2010. En klassificering ner till sekundär transportled för
farligt gods minskar risknivån i områdena utmed vägen markant. Individrisken
hamnar på en nivå som innebär att riskreducerande åtgärder endast behöver vidtas
vid ny bebyggelse inom ca 10 m från vägen. Den planerade bebyggelsestrukturen
utmed Enköpingsvägen bedöms innebära att samhällsrisken hamnar på en nivå som
inte föranleder behov av riskreducerande åtgärder. Att vägen skulle utgöra
omledningsväg för Kymlingelänken (E18) även för genomfartstransporter med
farligt gods har en mycket marginell inverkan på risknivån och föranleder inget
ytterligare behov av riskreducerande åtgärder. Riktlinjer för sekundär transportled
för farligt gods och omledningsväg för E18:
 Obebyggda områden inom 10 m från Enköpingsvägen ska utföras så att de
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
 Utrymningsstrategin för bostäder, skola och personintensiva verksamheter
inom 50 m från Enköpingsvägen som vetter direkt mot vägen ska utformas
så att utrymning kan ske till säker plats vid olycka på vägen. Motsvarande
gäller för kontor, handel och industri inom 25 m från vägen.
 Avstånden mellan Enköpingsvägen och ny bebyggelse ska inte understiga:
o 10 m för kontor, handel och industri
o 25 m för bostäder, skola och personintensiva verksamheter.
Riktlinjerna för att säkerställa den nya bebyggelsen och dess markanvändning för
bostäder, centrumfunktioner, kontor och förskola bedöms uppfyllas genom
detaljplanens bestämmelser.

8

Förslag
Kvalitetsprogram
Ett miljö- och gestaltningsprogram för hela Stora Ursvik togs fram 2004 av
Sundbybergs stad (godkänt av kommunfullmäktige 2004-11-29). Ett särskilt
kvalitetsprogram för denna detaljplan finns framtagen. Kvalitetsprogrammet ska
säkerställa kvalitéer för bebyggelse och utomhusmiljöer inom både kvartersmark
och allmän plats, vid genomförandet. Det bedöms vara extra viktigt att säkerställa
övergripande kvaliteter och utformning för hela området, eftersom det stora
planområdet troligen kommer att delas upp mellan fler byggherrar vid
genomförandet av planen. Särskilt kommer husens placering i terrängen för att
minimera schaktning och sprängning samt garagens sockelvåningar och
underbyggda gårdar att studeras. Husens utformning, placering och höjder för att
uppnå variation visas. Programmet redovisar tillgängligheten i området samt
redogör för områdets struktur ur bl.a. ett barnperspektiv.
Bebyggelse
Detaljplaneförslagets intention är att utgå ifrån de övergripande planeringsprinciper
som tidigare godkänts av kommunfullmäktige i miljö- och gestaltningsprogrammet
för denna del av Stora Ursvik, 2004. Bebyggelse-, väg- och grönstruktur har
utformats utifrån topografin, väderstreck, grönyte-och trädinventering, kopplingar
till närområden samt bullersituationen. Planområdet kan indelas i tre delar med
olika karaktärer.
1. Norra delen vid Forskargränd – punkthus och småhus
Området kring Forskargränd innehåller en stor del naturmark som ska bevaras i
norr. Naturmarken har en karg och vild karaktär med tallar och berghällar.
Fristående småhus koncentreras till den västra delen. Punkthus bör passas in i
terrängen med hjälp av souterrängvåningar. Underbyggnad av garage bör undvikas
för att låta naturmarken fortsätta in mellan husen för att kunna uppnå karaktären av
”hus i natur”.
2. Mellersta delen vid Forskningsringen – punkthus
I området kring Forskningsringen har naturmarken en mer parkmässig karaktär med
lövträd och ängsmark. Punkthusen placeras tätt och nära gatulinjen vilket ger ett
stadsmässigt gaturum. Norr om Forskningsringen är punkthusen ihopkopplade
parvis med underbyggda garage. Garagen bildar en sockelvåning mot gatan. Mellan
punkthusparen ska marken få karaktären av naturmark. Söder om Forskningsringen
har punkthusen stora nivåskillnader mot söder som tas upp av souterrängvåningar.
3. Södra delen – lamellhus och förskola
I söder mot Gamla Enköpingsvägen bildar lamellhus en sluten front mot söder som
skyddar mot trafikbuller och öppningar mot gårdarna i norr. På den största gården i
den sydöstra delen reserveras mark för en ny förskola/skola.
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Illustrationsplan (ÅWL Arkitekter)

Bostäder
Planförslaget inrymmer ca 650 lägenheter och 20 småhus. I den nordvästra delen
föreslås friliggande enfamiljshus eller radhus i två våningar. Övrig bebyggelse är
flerbostadshus i lamellhus närmast Enköpingsvägen samt punkthuskaraktär inne i
bostadsområdet. Bostadsentréerna ska vändas mot gatorna för att skapa en trygg
känsla av liv och rörelser i gaturummet. Småhus och flerbostadshus utformas med
flacka tak, högst 30 graders lutning. Punkthusens översta våningar ska dras in minst
tre meter mot söder, vilket möjliggör södervända takterrasser. Utformning av
eventuella teknikutrymmen och solceller på taken ska integreras i gestaltningen av
byggnaderna. Husen utformas för att uppnå en nedbruten skala genom indragna
våningar, adderade burspråk, varierad fönstersättning och varierande höjder.
Enskilda hus ska ha en varierad exteriör utformning. Ett till detaljplanen hörande
kvalitetsprogram finns framtaget.
LSS-boende
Det finns möjlighet att tillskapa två lägen med LSS-boende (lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade) om fem lägenheter med gemensamhetsutrymmen vardera i
kvarteren närmast Gamla Enköpingsvägen. Alla lägenheter kan ha balkong
alternativt uteplats mot gården.
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Förskola/skola
Den planerade förskolan inom planområdet är dimensionerad för ca åtta
avdelningar med gård. Hela förskolan är planerad att byggas ut på en gång.
Lokalerna ska även kunna användas till skola.

Illustration Forskningsringen (ÅWL Arkitekter)

Illustration Gamla Enköpingsvägen, verksamheter och service i bottenvåningen (ÅWL Arkitekter)

Verksamheter
I områdets södra del, mot Gamla Enköpingsvägen, har bebyggelsen fått en flexibel
markanvändning i bottenvåningen i och med planbestämmelsen B2C. Bottenvåningarna ska ges en utformning som kan inrymma lokaler för service, se
bestämmelsen v5. Syftet är att dessa lamellhus ska kunna utvecklas till en
stadsmässig bebyggelsefront mot Gamla Enköpingsvägen. De ligger utmed en
sträcka mellan flera målpunkter, och kan bli ett attraktivt stråk inte minst när
Enköpingsvägen får en annan klassificering och omvandlas till stadsgata. Den
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befintliga vaktbyggnaden föreslås kunna användas som bostadskomplement, förråd,
samlingslokal, café, el. dyl.
Mark och vegetation
Allmän plats
De gröna sammanhängande ytorna mellan husen planläggs som allmän parkmark i
syfte att bevara den gröna karaktären, med vild natur i norr och parkmark i
mellersta delarna. Strukturen med allmän parkmark mellan bebyggelsegrupperna
förstärker allmänhetens tillträde genom bostadsområdet och möjliggör kopplingar i
form av gångstigar till närliggande områden. De gröna parkområdena får lite olika
karaktärer:
1. ”Forskarparken”
Norr om Forskargränd bevaras tallar och vild natur och kompletteras med
gångstigar. Väster om kullens topp anläggs en temalekplats med koppling till
platsens historia. Till lekplatsen fogas de gamla värn som finns bevarade på
kullens höjdpunkter. Värnen bevaras och påminner om tidigare användning.

Bilderna illustrerar hur värnen kan göras om till mötesplatser (ÅWL Arkitekter)

2. Parkslingan norr om Forskningsringen
Utvalda träd bevaras och grönområdet ger möjlighet till vistelse och
naturlek.

Illustration över parkslingan norr om Forskningsringen (ÅWL Arkitekter)

3. Gatuträdplanteringar
Träd med skelettjord ska planteras längs Forskningsringen och Gamla
Enköpingsvägen.
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4. Parkområdet närmast Enköpingsvägen
Anläggs med stödmurar och planteringar.

Sektioner genom området från söder till norr (ÅWL Arkitekter)

Lek och rekreation
Bostadsnära lek möjliggörs för små barn på bostadsgårdarna. En större allmän
lekplats anordnas i parkmarken norr om Forskningsgränd. Inom planområdet
anläggs ett nät av gångvägar, gångstigar samt trappor/ramper som slingrar sig fram
genom den kuperade terrängen med hänsyn till tillgängligheten. De kommer att
fungera både som promenadstigar och genvägar till olika målpunkter. Inom gångoch cykelavstånd finns stora rekreationsområden utanför planområdet, t ex
Igelbäckens naturreservat. Ovanpå det underbyggda parkeringsgaraget i östra delen
av planområdet planeras en bollplan.
Naturmiljö
Närheten till naturmarken ska tillvaratas. Kullens topp i ”Forskarparken” är en del
av Stora Ursviks övergripande grönstruktur och bevaras som den är, men
kompletteras med gångvägar, lekplats och sittplatser.
I den norra och mellersta delen, med hus i park, ska gränserna mellan offentlig och
privat mark tydliggöras. Punkthusen är huvudsakligen grupperade två och två med
de privata bostadsgårdarna mellan sig.
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Konstnärlig utsmyckning
Parkområden med bl.a. mötes- och lekplatser samt gångstråk kommer att ge ﬂera
möjliga platser för konstnärlig utsmyckning och det är kommunens avsikt att i
samband med genomförandet av detaljplanen åstadkomma konstnärlig utsmyckning
i området.
Gator, gång och cykel
Planområdet angörs från Enköpingsvägen och trafiken leds in i bostads-området via
Gamla Enköpingsvägen och Milstensvägen. Samtliga gator inom planområdet
kommer kommunen bli huvudman för (GATA). Gatorna följer höjdkurvorna och
slingrar sig kring kullen. Kopplingarna i nord-sydlig riktning är på grund av den
starka lutningen inte möjliga för biltrafik utan består i norr av slingrande gångvägar
och i söder av trappgränder. Trappgränderna möter tvärgator som sedan ansluter till
Gamla Enköpingsvägen.

Gamla Enköpingsvägen ska utformas som en gata med dubbelsidig trädplantering
och kantstensparkering. Separerad gång- och cykelbana ska finnas längs vägens
södra sida samt en gångbana längs den norra sidan.
Forskningsringen utformas som en smal gata med dubbelsidig trädplantering,
kantstensparkering och trottoarer på båda sidor gatan mot husfasad och
förgårdsmark.
Den östra delen av Forskargränd vid flerbostadshusen utformas som en smal gata
med enkelsidig kantstensparkering på norra sidan och gångbanor på båda sidor mot
husfasad eller förgårdsmark. Den västra delen utformas med gångbana på endast
den nordöstra sidan.
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Parkering
Bilparkering planeras att ske i underjordiska garage under bostadsgårdar, i ett
friliggande parkeringsgarage samt på allmän platsmark som gatuparkering.
Utgångspunkten är att parkeringstal enligt Sundbybergs stads trafikplan ska följas
(Trafikplan för Sundbyberg, godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april 2012).
Planområdet ligger i en zon med medelgod tillgänglighet till kollektivtrafik.
Planförslaget möjliggör att tillräckligt många parkeringsplatser går att tillskapa inom
planområdet med föreslagna underbyggnadsrätter under flerbostadshusens
bostadsgårdar och med gatuparkering längs gatorna. Parkering för rörelsehindrade
ska finnas nära bostadentré.
Reduktion av parkeringstalet föreslås kunna prövas om byggherren kan erbjuda
medlemskap i bilpool samt tillhandahålla attraktiva cykelrum i markplan.
Större markparkeringsytor ska undvikas, höjdförhållanden utnyttjas och
parkeringsgarage anordnas i suterräng med en front mot gatan. Där punkthus är
grupperade med en garagevåning mellan sig bör garagefasaden utföras
tillbakadragen från fasadliv för att ge gaturummet variation. Målsättningen är att
punkthusen kommer att ha naturlig grönska runt byggnaderna.
Ett underbyggt parkeringsgarage innehållande ca 70 parkeringsplatser planeras längs
norra sidan av Forskningsringen i östra delen av planområdet. Byggnaden ska docka
in i parkmarken i norr och ansluta till marknivåer i öster. Ovanpå garaget anläggs en
bollplan för spontanidrott. En elnätstation är planerad att integreras i
parkeringsdäcket.
Minst 1,0 cykelplats per lägenhet bör finnas lättillgänglig nära bostadsentré. Det
totala antalet cykelplatser bör vara minst en cykelplats per rumsenhet. En del av
platserna bedöms kunna klaras i lägenhetsförråd om dessa är åtkomliga med cykel.
Angöring och leveranser
Angöring och leveranser till förskolan planeras ske från gatan väster om förskolan.
Leveranser till verksamhetslokalerna i lamellhusen planeras ske från Gamla
Enköpingsvägen.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät i
Stora Ursvik. Vatten distribueras från Görvälns vattenverk i Järfälla (Norrvatten).
Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till Bromma reningsverk.
Avfallshantering
Översiktsplanen understryker att källsortering och återvinning är viktiga inslag i
övergången till ett kretsloppssamhälle. Kommunen har som mål att kraftigt minska
avfallsmängden. Byggnader inom planområdet ska anslutas till den nya
sopsugsanläggningen strax utanför planområdet i söder. Den har en kapacitet för
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4 500 bostäder i Stora Ursvik. I sydväst intill sopsugsstationen reserveras plats för
en återvinningsstation (E1). Stadens riktlinjer för avfallshantering ska följas.
Värme
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga
energieffektivitet. NCC Boende AB:s redovisade ”Handlingsplan Miljöarbete Stora
Ursvik etapp 3” ska ligga till grund för ett hållbart byggande. Uppvärmning ska ske
med fjärrvärme från förnyelsebara energikällor, om särskilda skäl inte föranleder
annan uppvärmning.
Dagvatten
Dagvattnet inom området leds via kommunala ledningar till Övre Råstabäcken och
därefter vidare till Råstasjön och i förlängningen Brunnsviken. Övre Råstabäcken är
hydrauliskt överbelastad och en kommunal fördröjningsdamm planeras nedströms
detaljplaneområdet (söder om Enköpingsvägen).
Sundbyberg stads riktlinjer för dagvattenhantering säger att dagvatten ska tas
omhand så nära källan som möjligt, att föroreningar ska förebyggas vid källan,
föroreningar till recipienten ska begränsas samt att dagvatten ska ses som en resurs i
stadsmiljön. Staden har ställt som krav att flödet ut ifrån aktuellt detaljplaneområde
inte får öka efter exploateringen jämfört med före densamma.
En dagvattenutredning har tagits fram på uppdrag av NCC Boende AB (Sweco
2012-02-22). Målsättningen för området är att så stor del som möjligt av den totala
nederbörden ska infiltreras lokalt. Takvatten ska avledas ovan mark. Följande
lösningar föreslås:
På kvartersmark:
 Stuprör med avledning till grönyta
 Öppen avledning till ex. gatuträd med skelettjord
 Gröna tak på komplementbyggnader
På gatumark/allmän platsmark:
 Växtbäddar med skelettjord
 Makadamfyllda diken
Tak på förskolans komplementbyggnader (uthus/förråd) ska utföras med vegetation
som sedum eller liknande material.
Störningar
Luftkvalitet
Vid planering ska kommuner och myndigheter säkerställa vissa miljökvalitetsnormer
(MKN) enligt Miljöbalken 5 kap. MKN för utomhusluft finns för kvävedioxid,
kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM 2,5), bensen, kolmonoxid,
ozon, arsenik, kadmium och nickel. Enligt plan- och bygglagen får en detaljplan inte
medföra eller medverka till att en miljökvalitetsnorm överskrids.
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Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund (SULVF) samordnar regionens
miljöövervakning av utomhusluft. Luftvårdsförbundets system för övervakning av
luftkvaliteten består av urbana och regionala mätningar av luftföroreningar och
meteorologi i bakgrundsmiljö samt modellberäkningar med hjälp av
utsläppsdatabaser och spridningsmodeller. Som ett komplement till
Luftvårdsförbundets mätningar och beräkningar utför Sundbybergs stad egna
luftföroreningsmätningar.
Luftvårdsförbundets beräkningar från 2005 indikerade att MKN för PM10 riskerade
att överskridas längs Enköpingsvägen. I Luftvårdsförbundets rapport LVF 2011:19
visar beräkningar att MKN för NO2 respektive PM10 inte överskrids inom
Sundbybergs kommun, inte heller längs Enköpingsvägen.
Vectura gjorde 2011, på uppdrag av Sundbybergs stad, beräkningar av luftkvalitet i
Sundbyberg. Luftföroreningar beräknades med SIMAIR som är anpassad för
stadsmiljö. SIMAIR är en tjänst som tillhandahålls av SMHI där det går att beräkna
halterna bensen, kolmonoxid, kvävedioxid och partiklar mindre än 10 µm (PM10).
Luftkvaliteten beräknades då bland annat vid Ursviksskolan (just norr om
Enköpingsvägen). Årmedeldygntrafik och andel tung trafik hämtades från Vecturas
trafikmätningar som utfördes under våren 2011. Resultatet visar att halterna i
samtliga studerade punkter i Sundbyberg beräknas vara lägre än motsvarande
miljökvalitetsnorm, med relativt god marginal (den högsta halten i förhållande till
MKN beräknades vid Landsvägen – där beräknades halten PM10 till 81 % av värdet
för MKN).
Miljökonsekvenser
Planområdets läge vid Enköpingsvägen, medför risk för luftföroreningar och
trafikbuller. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan men kan påverkas av buller, luft samt risker med farligt gods längs
Enköpingsvägen. Nollalternativet bedöms inte medföra någon betydande
förändring i förhållande till nuläget för huvuddelen av de studerade aspekterna.
Beroende på bland annat Enköpingsvägens, ombyggnad kommer luft-, buller- och
risksituationen att förbättras i framtiden.
Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer förväntas överskridas inom planområdet. För de bostäder
som planeras närmast Enköpingsvägen kan det dock vara lämpligt att anpassa
ventilationssystem och byggnadsskal för att förhindra partiklar i inomhusmiljön.
Dagvatten
Genomförandet av de i Swecos dagvattenutredning (2012-02-22) föreslagna LODprinciper innebär att föroreningshalterna kommer att understiga Regionplane- och
trafikkontorets förslag på riktvärden för dagvattenutsläpp.
Markföroreningar
Utbyggnadsalternativet bedöms innebära en förbättring med avseende på
markföroreningar i området, eftersom den planerade bostadsbebyggelsen var ett
incitament till att sanera marken ner till Känslig Markanvändning (KM) i samband
med att Försvarsmakten lämnade området.
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Trafikbuller
Trafikbuller från Enköpingsvägen innebär att lamellhusen närmast vägen kräver
avstegsfall för bostadsändamål. Lägenheter ska byggas så att minst hälften av
boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför
fönster. Den maximala ljudnivån får inte överstiga 70 dB(A) vid minst en uteplats
vid varje bostad eller vid en gemensam uteplats i anslutning till bostäderna.
Transporter med farligt gods
Vid en klassificering av Enköpingsvägen ner till sekundär transportled för farligt
gods minskar risknivån i områdena utmed vägen markant. Individrisken hamnar på
en nivå som innebär att riskreducerande åtgärder endast behöver vidtas vid ny
bebyggelse inom ca 10 m från vägen. Den planerade bebyggelsestrukturen utmed
Enköpingsvägen, där avståndet mellan väg och bebyggelse överstiger 10 m, innebär
att samhällsrisken hamnar på en nivå som inte föranleder behov av riskreducerande
åtgärder. Riktlinjerna för att säkerställa den nya bebyggelsen och dess
markanvändning för bostäder, centrumfunktioner, kontor och förskola bedöms
uppfyllas genom plankartans angivna skyddsavstånd.
Radon
Planområdet ligger inom ett högriskområde för radon. Byggnaderna ska därför
konstrueras radonsäkert och uppföljande kontrollmätningar ska genomföras efter
att byggnaderna har färdigställts.
Kulturhistoria
Inom det norra parkområdet finns fortfarande kvar ett område med en mängd
försvarstekniskt intressanta stridsvärnslämningar i form av skyttevärn och
skyttegravar som minner om områdets militärhistoriska betydelse.
Samtliga befintliga byggnader inom planområdet kommer att rivas, med undantag
av en vaktbyggnad som har ett begränsat kulturhistoriskt värde och stridsvärnen
som bevaras som historiska kulturbärare.
Grönytefaktor
Den allmänna parkmarken (PARK) föreslås breda ut sig för att bevara naturmiljön i
så stor utsträckning som möjligt, därmed minimeras kvartersmarken.
Grönytefaktorn har därför beräknats på hela detaljplaneområdet. Om uträkningen
skulle ske per tomt, skulle syftet gå förlorat. Kvartersmarken skulle behöva ökas och
allmänna platsmarken bli mindre, vilket i verkligheten skulle ge en mindre grön
stadsdel. Uträkningen är i det här skedet baserat på fyra typtomter med olika andel
underbyggd mark.
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Grönytefaktor (ÅWL Arkitekter)

Miljöcertifiering av byggnader
NCC har tagit fram en handlingsplan för miljöarbete angående denna detaljplan. De
har beslutat att miljöcertifiera sina byggnader, småhus och flerbostadshus enligt
Miljöbyggnad nivå silver. Med Miljöbyggnad säkerställs byggnadernas kvaliteter vad
gäller energi, inomhusmiljö och material.
Sundbybergs stads ambition är att förskolan/skolan byggs för att kunna
miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå guld, om det är ekonomiskt rimligt och
tekniskt möjligt.
Hälsokonsekvensbedömning
Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att
upptäcka brister i arbetet. Bedömningen kan göras på tre nivåer där den
grundligaste är en utredning. Detta planarbete analyseras med dessa tre enkla frågor,
vilket är en gängse nivå, som alla anses jakande besvarade: Främjar planen
utvecklingen för befolkningens hälsa med avseende på den sociala miljön? Främjar
planen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande riskfaktorer? Står planen i
samklang med kommunens övergripande mål? Ovanstående bedömningskriterier
bedöms uppfyllas.
Trygghets- och säkerhetsperspektiv
Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas vardag. En trygg plats är
en plats där en mångfald av människor rör sig. Plan-förslaget medger fler bostäder
och arbetsplatser och därmed fler människor i området. Arbetsplatserna möjliggörs
i ett läge med tillgänglighet till kollektivtrafik, vilket underlättar för resande med
buss, tunnelbana och i framtiden spårväg. Det bidrar till att skapa en plats där en
mångfald av människor rör sig.
Jämställdshets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv
Arbetet med planförslaget har beaktat det nationella målet för jämställdhet. Det
övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma
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makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta arbetar regeringen efter
fyra delmål:





En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren
för beslutsfattandet.
Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk
självständighet livet ut.
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och
män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få
omsorg på lika villkor.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar,
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Med avsikt att uppnå ovanstående punkter bedrivs detaljplanearbetet i Sundbybergs
stad med stöd av en checklista. Checklistan utgår ifrån Boverkets checklista för
jämställdhet i fysisk planering, Jämna steg. Redovisningen av det arbetet är bilagd
denna planbeskrivning och utgör en jämställdhetsanalys.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Kommunen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning prop. 2008/09:28 som syftar till att undanröja hinder för
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Målsättningen är att
alla personer har delaktighet på lika villkor oavsett funktionshinder. Detta
planarbete inbegriper främst den fysiska miljön genom att identifiera och undanröja
hinder och barriärer mot tillgänglighet avseende byggnader, vägar, transportmedel
och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder,
vårdinrättningar och arbetsplatser. Tillgängligheten i området redovisas i
kvalitetsprogrammet.
FNs konvention om barnets rättigheter
Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop. 1997/98:182
i planarbetet. I förvaltningens granskning av barnkonsekvenser har hänsyn tagits till
såväl barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, som barnets rätt till lek,
vila och fritid samt barnens rätt till aktivt deltagande i samhället och deras rätt till
lika värde. Planförslaget bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för
barn. Fokus i planarbetet har legat på att säkerställa att området tillförser stråk och
allmänna platser där barn kan vistas säkert. Detta redovisas mer utförligt i
kvalitetsprogrammet.
Medverkande
Planhandlingarna har tagits fram av Landskapslaget AB genom Per Jerling i
samarbete med stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Bebyggelseförslag och
illustrationer har tagits fram av NCC Boende AB genom Mats Nissling, Wåhlin
Fastigheter AB genom Jörgen Engström och ÅWL Arkitekter AB genom Sara
Revström, Tomas Åsberg, Anna Månsson och Lisa Runnérus samt Marge
Arkitekter AB genom Pye Aurell Ehrström.
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Revidering
Efter utställningen har planförslaget reviderats. En planbestämmelse (g1) om att
marken under bollplan ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
parkeringsgarage, har lagts till. Genomförandetiden för den södra delen av
planområdet (a1) har förkortats från 10 till 5 år från den dag planen vinner laga
kraft. En jämställdhetsanalys av planförslaget har genomförts.

Eva Kåverud
Planchef

Sara Johansson
Planarkitekt
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