
STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2010-05-03 
Karin Milles DNR 82/2010-214 
 

 
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg  BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne 

TELEFON 08-706 80 00  TELEFAX 08-733 38 36  ORG.NUMMER 212000-0175  www.sundbyberg.se 

 

 
PROGRAMHANDLING 

 
 
 
 

Program för del av Sundbyberg 2:26, Lingonskogen, 
Rissneleden i Sundbybergs stad 
 
 
Planeringsprocessen  
Detta är ett planprogram. Planprogrammet görs tidigt i planeringsprocessen och 
anger utgångspunkter och mål för planen. Under programskedet hålls ett program-
samråd med myndigheter, sakägare och andra som är berörda. Utöver program-
samrådet ges ytterligare två tillfällen att lämna synpunkter på förslaget. 
 

 
 
 
Bakgrund  
Sundbybergs stad har bett Folkhem att ta fram småhus till rimliga priser och har 
anvisat ett område för dessa. Tanken är att uppföra en ny typ av bostäder i området 
och därmed förbättra möjligheten till boendekarriär i området. En ny detaljplan 
krävs för att kunna bygga bostäderna. 
 
 
Syfte 
Syftet med programmet är att pröva möjligheten att bebygga det aktuella området 
med bostäder i form av cirka 95 radhus och parhus. 
 
 
Programområdet 
Läge och areal 
Det aktuella området ligger utmed Rissneleden, mellan stadsdelarna Hallonbergen 
och Rissne i Sundbyberg. Området omfattar ca 4,5 ha. 
 
Markägoförhållanden 
Sundbybergs stad äger marken i området. 
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Programområdet 

 
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010 att anta Översiktsplan 2010 för 
Sundbybergs stad. Stadens avsikter uttrycks i den fördjupade översiktsplanen. 
 
Fördjupad översiktsplan (FÖP) 
En fördjupad översiktsplan avseende Rissne-Hallonbergen-Ör har tagits fram och 
ligger till grund för planprogrammet. Området mellan Rissne och Hallonbergen 
beskrivs i den fördjupade översiktsplanen enligt nedan: 
 
”Inom detta område finns det möjligheter att skapa en länk mellan stadsdelarna. Bebyggelse bör i 
huvudsak ske längs med Rissneleden. Det kan i viss mån överbrygga dagens känsla av trafikled i 
ingenmansland. En viktig komponent är att Rissneleden omvandlas till en gata. Detta görs dels 
med bebyggelsekompletteringar och dels genom att ge dagens Rissneled en annan karaktär, bland 
annat genom trottoarer, parkering och angöring till de nya bostäderna. Söder om leden bör 
bebyggelsen vara lägre och marknära boende kan prövas för att på ett bättre sätt harmoniera med 
grönområdet. Det gäller dels hänsynen till Rissne ängar och östra koloniträdgårdsområdet, dels 
med hänsyn till den gröna kulle som ligger i anslutning till barnbassängen i Rissne.” 
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Det aktuella programförslaget överensstämmer i stort med den fördjupade 
översiktsplanens intentioner, men stora delar av det planerade bebyggelseområdet 
omfattar mark angiven som Grönområde i den fördjupade översiktsplanen. 
 
 

 
Fördjupad översiktsplan Rissne-Hallonbergen-Ör 
 
 
Gällande detaljplaner 
Gällande detaljplaner för programområdet är C211(gatumark), C216(parkmark), 
C267(gatumark) och C274(parkering samt bostadsmark som inte får bebyggas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gällande detaljplaner inom programområdet 
 
 
Övriga kommunala beslut 
Stadsbyggnads- och miljönämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att 
påbörja detaljplanearbete för nya bostäder inom del av fastigheten Sundbyberg 2:26. 
Kommunen och exploatören (Folkhem) har tecknat ett markanvisningsavtal som 
reglerar exploateringens intentioner, upplåtelse av mark mm. Kommunen har även 
tecknat ett ramavtal med flera exploatörer, varav Folkhem är en, för fortsatt 
utveckling av stadsdelarna Rissne, Hallonbergen och Ör. 
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Förutsättningar och förändringar 
Natur och park 
Terräng, vegetation och naturvärden 
Området ligger i ett småkuperat naturområde som sluttar ned mot Rissneleden.  
En översiktlig vegetationsbedömning har gjorts av Göran Schnitzler, Skärgårds-
arkitekterna AB.  
 
På den högre marken i området växer tallskog. I sydsluttningen mot Rissne äng 
växer stora ekar glest, grova tallar och ung skog. I sluttningen västerut växer 
granskog på moränmark med inslag av tallar, enstaka ekar och björk. Längst i väster 
växer hög granskog på gammal åkermark. Markvegetationen i granskogen består av 
blåbärsris och ormbunkar. I östra delen av området växer gles ek- och aspskog med 
inslag av sälg, rönn och tall. Utmed det befintliga gångstråket som går under 
Rissneleden har vegetationen delvis parkkaraktär.  
 
Hänsyn ska tas till den befintliga vegetationen som delvis kan sparas nära inpå 
bebyggelsen. I området finns ett litet kärr som bör bevaras om möjligt. 
 
Lek och rekreation 
En befintlig lekpark med plaskdamm, öppna gräsytor och parkvägar finns i den 
södra delen av programområdet. Lekparken är något nedgången och i behov av 
upprustning. Det finns planer på att utveckla lekområdet med möjlighet till fler 
aktiviteter och upplevelser för alla. 

Lekparken med plaskdamm  Referensbild: Sundbybergs stadspark 
 
Programområdet gränsar i söder till Rissne äng som består av stora öppna gräsytor, 
omgivna av trädridåer och där bakom bostadsbebyggelse. Flera gång- och cykelstråk 
löper genom Rissne äng, som även nyttjas för bollspel och lek av boende och skolor 
i närområdet. 
 
Markens beskaffenhet 
Jordarter och grundläggningsförhållanden 
Marken består huvudsakligen av morän med inslag av berghällar i de högre delarna. 
Berghällarna bör tas tillvara. Längst i väster består marken av gammal åkermark.  
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I de lägre i området delarna finns våtmark. Grundläggningsförhållandena bedöms 
huvudsakligen vara goda. 
 
Radon 
Området är ett högriskområde för markradon. Bostäderna bör därmed byggas 
radonsäkert. 
 
Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar inom området. 
 
Ljusförhållande och lokalklimat 
Området sluttar delvis mot norr, vilket bör beaktas vid utformning av bostäderna 
för att skapa goda ljusförhållanden. Uteplatser och stora fönster vänds 
huvudsakligen mot söder för att ta tillvara på ljus och värme från solinstrålning. 
 
Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse 
Inom programområdet finns ingen befintlig bebyggelse. I väster gränsar området till 
ett område med flerbostadshus som ligger uppe på en höjd. Längre österut ligger 
stadsdelen Hallonbergen. 
 
Föreslagna bostäder 
Inom programområdet föreslås ca 95 marknära bostäder i form av tre olika typer av 
radhus och parhus. Boytan varierar mellan 67-102 kvm.  
 
Utmed Rissneleden placeras radhus med entréer mot vägen, vilket bidrar till 
omvandlingen av Rissneleden till en stadsgata. Innanförliggande hus placeras 
försiktigt in i terrängen för att undvika omfattande schaktning, sprängning och 
utfyllnad. 
 
Småhusen föreslås få en till två våningar. Byggnaderna har enkla linjer, fasader av 
träpanel, sluttande tak och fönster vars placering och utformning har stor betydelse 
för fasadernas uttryck. För en god terränganpassning förslås vissa hus vara något 
förskjutna i höjdled i relation till varandra. Den egna tomten består enbart av den 
terrass som tillhör varje bostad, vilket bidrar till att omgivningen inte privatiseras.  
Parhusens terrasser står på pelare för att minimera ingreppen i naturmarken. 
 
Service och arbetsplatser 
I centrala Rissne finns service kring tunnelbanestationen i form av matbutik, 
vårdcentral, apotek, caféer, snabbmatsrestauranger, pub, kiosk, frisör, skomakare, 
kemtvätt mm. Närmaste skolor är Miklagård och Rissneskolan. 
Till Sundbybergs centrum är det ca 2,5 km. 
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Idéskiss, situationsplan  

 
 
Trafik 
Gator och angöring 
Området ligger i direkt anslutning till Rissneleden som har trafikmängden 6000 
fordon per dygn (ÅDT). Rissneledens karaktär ska omvandlas från en trafikled till 
en stadsgata med hjälp av den planerade bebyggelsens placering, gatuträd, kantstens-
parkering, gång- och cykelbana. Upphöjda övergångställen och andra åtgärder kan 
sänka hastigheten och därmed minska bullret. Flera radhus kommer att ha entréer 
direkt mot Rissneleden. Innanförliggande bostäder är tänkta att nås från 
enkelriktade gator som ansluts till Rissneleden. 
 

 
Sektion - förslag på utformning av Rissne allé (Rissneleden) 
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Kollektivtrafik 
Närmaste tunnelbanestation är Rissne som ligger drygt 500 meter västerut, vilket tar 
ca 6 minuter att promenera. Utmed Rissneleden stannar även SL-buss. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Området nås idag till fots och med cykel via gång- och cykelvägar som löper genom 
grönområdena, separerade från biltrafiken. Utmed Rissneleden föreslås gång- och 
cykelbana på ena sidan och gångbana på andra sidan, som ansluts till det befintliga 
gång- och cykelvägnätet. 
 
Parkering 
Antalet parkeringsplatser blir cirka en (1) per bostad inklusive besöksparkering. 
Parkering för boende och besökare löses med kantstensparkering och ett par 
mindre parkeringsområden. 

Rissneleden med programområdet till höger Gångtunnel under Rissneleden    
 
 
Störningar 
Trafikbuller 
Pga. biltrafiken överskrids riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå i området närmast 
Rissneleden. Riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå överskrids endast direkt intill 
Rissneleden. Bullerstörningarna från biltrafiken påverkar utformningen av området.  
Med tillämpning av länsstyrelsens avstegsfall från riktvärdena bedöms en god 
boendemiljö kunna skapas. Genom att placera radhusen utmed Rissneleden skapas 
en tystare baksida mot söder med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Samtliga 
lägenheter utmed Rissneleden ska då ha minst hälften av boningsrummen vända 
mot den tystare sidan.  
 
Övriga bostäder som inte är placerade utmed Rissneleden innehåller riktvärdena för 
trafikbuller. Med lämpligt val av fasad, fönster och uteluftdon kan en god ljudnivå 
inomhus skapas i alla bostäder. 
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Teknisk försörjning 
Värme 
Intentionen är att bostäderna ska värmas upp med vattenburen golvvärme 
tillsammans med värmepump. Byggnaderna ska ha en energiåtgång för 
uppvärmning om högst 55 kWh per kvadratmeter och år. 
 
VA inklusive dagvatten 
Området kommer att anslutas till det kommunala VA-ledningsnätet. Dagvatten från 
området når så småningom Råstasjön i Solna kommun, antingen via Lötsjön eller 
Norra Råstabäcken. Solna vill inte ha tillkommande dagvatten till Råstasjön, därför 
ska utsläpp av dagvatten från området minimeras genom att omhändertas lokalt 
inom planområdet. Genom att spara grönytor och ha så kallade ”gröna tak” på 
bostäder reduceras dagvattnet från området. Dagvatten från gator och andra 
hårdgjorda ytor kan avledas till genomsläppliga ytor för infiltration, fördröjning och 
perkolation. Gatuträdens växtbäddar kan utnyttjas för att lokalt ta hand om 
dagvatten från gator. Genomsläpplig asfalt släpper inte bara igenom dagvatten, utan 
dämpar även trafikbuller. Om dagvattnet behöver renas beror på hur känslig 
recipienten är. Hur dagvattnet ska tas om hand bör utredas ytterligare vid en fortsatt 
planprocess. 
 
El 
En ny nätstation krävs för området. Föreslagen placering syns på 
illustrationsplanen. 
 
Avfallshantering 
Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med ”God avfallshantering vid ny- och 
ombyggnation – Sundbybergs stads riktlinjer”. Hushållsavfallet ska samlas in i två 
fraktioner; dels brännbart hushållsavfall och dels matavfall. Antal insamlingsplatser 
och placering av dessa ska ske i samråd med kommunen. Vägar ska anpassas efter 
det avfallsfordon som ska användas i området och utformas i enlighet med ovan 
nämnda riklinjer.  
 
Underjordiska ledningar 
Underjordiska ledningar finns direkt utmed Rissneledens norra sida, utmed gång- 
och cykelvägen. 
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Miljöpåverkan och hälsokonsekvenser 
Preliminär behovsbedömning 
Behovsbedömningen är den process vid vilken det avgörs om genomförandet av en 
detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 
miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Detaljplanen bedöms i detta skede inte medföra betydande miljöpåverkan, därmed 
behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Om förutsättningarna 
förändras kan även ställningstagandet avseende behovet av en miljöbedömning 
förändras. 
 
Nedan beskrivs översiktligt vilka miljöaspekter som bör belysas vid en fortsatt 
planprocess: 
Naturresurser och klimat 
Den föreslagna bebyggelsen innebär en förtätning av Sundbyberg. Ett naturområde 
tas i anspråk för bebyggelse. Naturresurserna tas tillvara då det aktuella området 
redan idag är påverkat av närliggande bebyggelse och befintlig trafik. Befintlig infra-
struktur kan utnyttjas. Energisnål bebyggelse, koldioxidneutral uppvärmningsform, 
närhet till kollektivtrafik och goda förutsättningar för gående och cyklister kan göra 
den negativa påverkan på klimatet som projektet medför så liten som möjligt. 
 
Stadsbild 
Stadsbilden förändras betydligt om Rissneleden omvandlas från en trafikled till en 
stadsgata. Den nya bebyggelsen är en början på att skapa en bättre förbindelse 
mellan Rissne med Hallonbergen och därmed överbrygga den barriäreffekt som 
skogsområdet och Rissneledens utformning bidrar till idag. 
 
Miljökonsekvenser under byggskedet 
Störningar för boende i närområdet kan uppkomma under byggskedet. Arbeten och 
transporter måste planeras så att störningarna minimeras. Riktlinjer vid bullrande 
arbeten ska tillämpas. 
 
Materialval 
Val av byggnadsmaterial följer principer för ekologiskt/miljöanpassat byggande. 
 
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. Planarbetet analyseras med dessa tre enkla frågor som 
alla anses besvarade med ett ja: 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? 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom 
livets alla områden. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas 
vardag. En trygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig. 
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Planförslaget ökar antalet bostäder och därmed antalet människor som rör sig längs 
gator som idag kan upplevas som öde och otrygga efter mörkrets inbrott. Bostäder 
planläggs i ett bra kollektivtrafikläge, vilket underlättar för dem som gärna åker 
kollektivt. 
 
Säkerhet och trygghet 
Området kommer att upplevas tryggare med bostadsbebyggelse i det idag 
obebyggda skogsområdet. Genomtänkt belysning och utformning områden utmed 
gång- och cykelstråk kan ge god överblick och en känsla av trygghet. 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter 
Nationell strategi för barnkonventionen prop. 1997/98:182 ska beaktas i det 
fortsatta arbetet. 
 
 
Fortsatt planering 
Fortsatt planarbete 
Följande frågor bör studeras ytterligare i det fortsatta planarbetet: 
• Utformning och terränganpassning av ny bebyggelse 
• Vilka träd och berghällar som ska sparas 
• Utformning av området för att den sparade naturmarken ska upplevas offentlig 
• Utformning av gator och eventuell breddning av bron över gångtunneln. 
• Parkering 
• Om eventuella åtgärder krävs avseende trafikbuller från Rissneleden 
• Teknisk försörjning såsom avfallshantering, behov av områden för underjordiska 
ledningar, energiförsörjning, energiförbrukning och dagvattenlösningar. 
 

Preliminär tidplan 
Programsamråd:  2:a kvartalet 2010 
Plansamråd:   3:e kvartalet 2010 
Utställning:  1:a kvartalet 2011 
Antagande:   2:a kvartalet 2011 
 
 
Medverkande 
Planhandlingen har tagits fram av Tema planavdelning (Jesper Fornander) i samråd 
med berörda tjänstemän på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Detaljplanen 
grundas på skissförslag framtagna av Ahlström Arkitektbyrå (Gun Ahlström). 
 
 
 
 
 
Charlotte Richardsson Karin Milles 
Planeringschef Planarkitekt 
 


