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PLANBESKRIVNING 
ANTAGANDEHANDLING 

Detaljplan för nybyggnation av förskola på fastigheten 
KAPLANEN 2 mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset i 
Rissne 

Planprocessen  
Detaljplanearbetet påbörjades med begränsat standardförfarande. Då synpunkter 
inkom övergick detaljplanen till standardförfarande, det vill säga att detaljplanen 
gick ut på granskning istället för direkt till antagande. Under samråd och granskning 
ges möjlighet för myndigheter, sakägare och andra som är berörda att yttra sig.

Så här långt har vi kommit i planprocessen 

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

 Trafikutredning, Sweco 28 september 2018
 Dagvattenutredning, Bjerking 18 oktober 2018, reviderad 16 januari 2019
 Rapport miljöteknisk markundersökning, Golder 5 juli 2018
 PM Geoteknik och Bergteknik, Golder 5 juli 2018, reviderad 1 februari 2019
 Stomljud från T-bana, Golder 29 januari 2019

Bakgrund och syfte 
Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om ändring av detaljplan i skrivelse 
från 1 november 2016. Reviderad ansökan har upprättats inom 
stadsledningskontoret 9 oktober 2017. 

Sundbyberg växer vilket ökar trycket på stadens kärnverksamheter. Inom 
kommunen finns idag en brist på förskoleplatser och enligt prognoser kommer 
denna brist att fortsätta öka över de kommande 15 åren. Planförslaget skulle 
innebära ett behövligt tillskott av förskoleplatser och skapa en mer sammanhållen 
utbildningsverksamhet samt möjliggöra för nödvändiga logistiska förändringar i 
området för att tillgodose befintliga och kommande verksamheter. 
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Syftet med detaljplanen är att utreda möjlighet till nybyggnation av förskola. 
Föreslagen placering ligger på stadens mark som idag är planlagd för skoländamål 
och som inte får bebyggas. Förslaget innebär plats för cirka 130 barn.  

Planområdet 

Läge och areal 
Kaplanen 2 är beläget i centrala Rissne knappt 200 meter nordväst om tunnelbanan 
och Rissne centrum. Hela planområdet uppgår till ungefär 6 000 kvm. fastighet 
Kaplanen 2 uppgår till drygt 4 700 kvm. 

 

Orienteringskarta över området med planområdet rödmarkerat. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Kaplanen 2 samt intilliggande mark ägs av Sundbybergs kommun.  

 
Fastighetsgränser vid området 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplan för Sundbyberg fastställd av 
kommunfullmäktige 23 april 2018 där det anges att planområdet ska följa den 
fördjupade översiktsplanen för Rissne-Hallonbergen-Ör 2005. 

Fördjupad översiktsplan 
Kaplanen 2 ligger som del av ett område där bebyggelsekompletteringar kan 
förekomma. Förslaget bedöms vara förenligt med den fördjupade översiktsplanen. 

Detaljplaner 
Planområdet omfattas av gällande detaljplan C275, fastställd 1993. Gällande 
detaljplan anger användning skola som inte får bebyggas.  

Planering i närområdet 
Tvärbanan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne vann laga kraft 27 februari 
2018. Utbyggnad beräknas pågå till 2021. Detaljplanearbete för utveckling av Rissne 
centrum pågår, där föreslås bland annat ca 400 nya bostäder. Utbyggnad pågår även 
i södra Rissne för framför allt bostäder. I nordöstra Rissne finns pågående 
detaljplaner för spårvagnsdepå samt bostäder vid Lingonskogen och Spaden m.fl.  

Planeringsförutsättningar 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken 
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i MB 3,4 
och 5 kapitel. 

Behovsbedömning 
Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar göra en bedömning om detaljplanen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Detaljplanen innebär inga svåröverblickbara miljöproblem. De direkta 
miljökonsekvenserna är relativt begränsade och går att beräkna och beskriva. 
Aspekterna beaktas och utreds i planarbetet, se 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.  

Förslaget till detaljplan har en liten omfattning och möjliggör en utökning av 
förskoleplatser i stadsdelen Rissne i en naturlig barnvänlig omgivning. Behovet av 
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förskoleplatser ökar i staden och få platser står till förfogande. Nollalternativet 
innebär att staden får svårt att möta efterfrågan på förskoleplatser i stadsdelen. 

Bebyggelse idag 
Närmast öster om Kaplanen 2 ligger Rissne kyrka som uppfördes på 1980-talet. 
Kyrkan har förutom gudstjänster och andakter verksamheter för alla åldrar, bland 
annat en öppen förskola.  

Intill kyrkan ligger tre kasernbyggnader uppförda på 1940-talet med för sin tid 
traditionell arkitektur. Kasernerna och dess miljö har ett bevarandevärde då det är 
en av de få byggnaderna kvar från tiden då Rissne var ett militärområde. Kasernerna 
har idag bland annat verksamhet för folkhögskola och öppen förskola i sina lokaler.  

Rissne kyrka juni 2018. 

Dikt an mot plangränsens västra del ligger ytterligare en kasernbyggnad som 
innehåller skolverksamhet. Väster om tomten ligger Grönkullaskolan som utgör 
navet i Rissnes skolkluster. Norr om planområdet ligger en skogbeklädd kulle med 
bostäder på höjden.  
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Ett pärlband av skolverksamheter. Grönkullaskolan längst ner i bild och Kasernerna högst upp. 
Kaplanen markerat i gult. 

Mark och vegetation 
Tomten är idag obebyggd och ligger i en sydsluttning med delvis uppvuxen 
vegetation samt öppna gräsytor. Det är delvis ett lövrikt område med yngre lövträd 
och rikligt med buskar och träd med stamdiameter 1-3 dm. Arter som förekommer 
ät till exempel körsbär, asp, björk, lärk, hägg, kaprifol, slån, fläder och krusbär. 
Enstaka äldre ek med diameter 6 dm växer i området.  

Planområdet angränsar även i norra delen en skogbeklädd naturslänt bevuxen av 
triviallövskog med naturvärden. Området är lövrikt med yngre lövträd och rikligt 
med buskar och träd. Området är artrikt med bärande och blommande buskar och 
träd som t.ex. körsbär, asp, björk, slån, fläder. Här växer enstaka äldre exemplar av 
ek.  

Lötsjöstråket är ett grönstråk som löper från Lötsjön till Rissne IP i västra Rissne. 
Det är ett viktigt stråk både ur ekologisk/biologisk samt socialt perspektiv. Det 
pågår för närvarande ett arbete att förstärka det stråket till en mer aktiv och 
tillgänglig miljö. Där ska aktiviteter och mötesplatser för alla oavsett ålder eller 
bakgrund finnas. Planområdet gränsar i söder till detta stråk. 

Geotekniska förutsättningar 
Den nordöstra delen av fastigheten innehåller berg i dagen och den synliga 
berggrunden domineras av granit. Till stor del är berghällarna täckta av vegetation. 
Två dominerande sprickgrupper har noterats. Blockigheten är stor till medelstor. 
Bergmassans egenskaper har bedömts till bergklass II det vill säga bra berg.  
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Markföroreningar 
En miljöteknisk utredning har gjorts som ger en sammantagen bedömning att de 
föroreningarna som finns inte utgör en potentiell miljö- och hälsorisk. De uppmätta 
halterna ligger i nivå med vad som normalt uppmäts i stadsbebyggda områden och 
det finns inga indikationer att det har bedrivits hantering av miljöfarliga ämnen på 
platsen. 

Radon 
Berget/marken har mätts och klassificeras som normalradonmark. 

Dagvatten 
Området är beläget på urberg och glacial lera vilket generellt innebär en låg 
infiltrationskapacitet. Söder om Kaplanen 2 finns ett dagvattenledningsnät. 

Trafik och parkering 

Gång- och cykeltrafik 
Närhet till gång och cykelvägar är god för planområdet. Cirka 10 meter söder om 
planområdet går en gång- och cykelväg som leder mot Grönkullaskolan/Rissne IP 
västerut och tunnelbanan och centrum österut. Vid fastighetens norra del ligger 
ytterligare en gångväg i väst/östlig riktning. Genom fastigheten går en gångväg. 

 
Befintliga vägmönster i området. 
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Biltrafik 
Närmaste väg är Kasernvägen cirka 35 meter från fastigheten.  

Kollektivtrafik 
Närhet till kollektivtrafik är mycket god för området med tunnelbana, flertal 
busslinjer samt kommande tvärbana i direkt anslutning till planområdet.  

Parkering 
Idag finns ingen parkering inom området.  

Service 
I direkt anslutning ligger Rissne centrum som innehåller både service och handel. 

Störningar och risker 

Buller 
Riktvärden för delar av förskolegård som är avsedd för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet föreslås enligt naturvårdsverket till 50 dBA ekvivalent och 70 dBA 
maximal ljudnivå. Den närmsta större bullerkällan är tvärbanan som genererar ca 
40-45 dBA ekvivalent ljudnivå och mindre än 55 dBA maximal ljudnivå varför 
ljudmiljön bedöms som god för föreslagen användning.  
 

 
Bullerkarta från detaljplanearbetet för Tvärbanan, Tyréns 22 mars 2016. Kaplanen markerad 
med röd cirkel. 
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Farligt gods 
Planområdet berörs inte av farligt gods. 

Översvämning 
Planområdet är som lägst beläget på ca + 23 m ö h vilket innebär att 
översvämningsrisken på grund av höjda nivåer i Mälaren och havet bedöms som 
låg. Översvämningsrisker vid extrema regnhändelser kan ge höga flöden och 
ansamlingar av vatten i instängda områden. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) Vatten 
Planområdet ligger inom det avrinningsområde för Brunnsviken som är 
statusklassat som kustvatten enligt Vatteninformationssystem i Sverige (VISS). 
Brunnsviken har otillfredsställande ekologisk status med avseende på näringsämnen 
och vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status. 

Teknisk försörjning 

El, Vatten och avlopp 
El, vatten och avlopp finns utbyggt i området. 

Värme 
Fjärrvärme finns utbyggt i området. 

Avfallshantering 
Avfallshantering ska ske enligt Sundbybergs riktlinjer för god avfallshantering. 
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Förslag 

Bebyggelse 
Planerad förskola består av en rektangulär byggnad med cirka 750 kvm 
byggnadsarea. Byggnaden uppförs med två våningar. Taket ska bekläs med 
vegetation och ha varierad taklutning för att bättre kunna uppleva grönska från 
marken och från kullen. En mindre del av taket som lutar mot söder kommer dock 
att bekläs med solceller för att förbättra för ett hållbart energianvändande. De 
varierade volymerna bryter upp byggnaden för att ge ett småskaligare intryck som 
passar för en förskola.  

 
Tidig principskiss. Byggnad bekläs i huvudsak med vegetation förutom den del där solpaneler 
placeras. 

Byggnaden placeras på fastighetens norra del för att maximera gårdsyta i söderläge 
och få en tydlig koppling till Lötsjöstråket. Förrådsbyggnader och uthus placeras 
nära huvudbyggnaden i gårdens norra delar och/eller längs gårdens södra gräns, i 
anslutning till en entré från nordöst. 

Förskolan kommer att ligga i ett kluster av förskola och skolverksamhet som 
möjliggör för förbättrad skollogistik i området.  

En teknikbod kommer att behöva uppföras för att klara elförsörjningen till 
förskolan. Den placeras på tomtens nordvästra hörn där den minst påverkar 
naturvärden, stråk och siktlinjer samt klarar skyddsavstånd till förskola (5 meter). 
Möjlighet att nå E-stationen blir norr om skolbyggnaden.  

Byggnaden bedöms passa in tillsammans med de kulturhistoriskt intressanta 
Kasernerna och deras miljöer. Den nya byggnaden får en liknande skala som 
Kasernerna då den också är en tvåvåningsbyggnad med ett tydligt taklandskap. 
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Byggnadens placeras in så den blir en del av ett bebyggelsestråk med framförallt 
skolverksamhet. Ett kännetecken för Rissnes bebyggelsestruktur är de 
vegetationskransar som finns mellan bebyggelse på kullen och dalgången. 
Placeringen tar hänsyn till detta. 

Mark och vegetation 
För att spara så mycket vegetation som möjligt förläggs byggnad i nordöstra hörnet 
och minimerar därmed hårdgjorda ytor. Förskolegården kan generera ett mervärde 
till Lötsjöstråkets kommande aktiviteter då förskolans gård kan nyttjas av allmänhet 
på kväller och helger. 

Söder om huvudbyggnaden ligger förskolegården. Terrasseringen utförs på gården 
så att befintlig naturparkmark och gräsplan i möjligaste mån kan bevaras. Runt 
byggnaden är marken terrasserad för att skapa tillgängliga byggnadsentréer som kan 
nås från Kasernvägen samt från gång- och cykelstråken norr om byggnaden. På 
gården ska det finnas varierande lekmiljöer så att barn med funktionsnedsättning 
kan finna stimulans och utveckling i utomhusleken.  

 
Tidig idéskiss om olika utemiljöer för förskolegård Nord/sydlig koppling förstärks öster om 

kyrkan Där gamla vändplanen försvinner kommer återplantering ske. 

 

Princip för sektion från Kulle till parkstråk. Inte för stort intrång vid kullen, 

tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade vid byggnad samt sparande av naturliga lekmiljöer. 
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Den nya angöringen till förskolan med vändplan tar delar av naturslänten i anspråk. 
Här står en stor tall samt stamträd av asp. Som kompensation till den naturmark 
som tas i anspråk ska vegetation återplanteras på den vändplan som utgår. Platsen 
som återställs efter vändplanen är en del av ett viktigt tvärgående stråk mellan olika 
bebyggelseområden i Rissne. Här har man möjlighet att skapa en fin grön koppling 
och en viktig social och ekologisk samband i den befintliga grönstrukturen.  

 
Träden 
Stort värde läggs på att bevara befintliga träd då de är värdefulla för lekmiljön. På 
tomten finns idag en stor ek som kommer att bevaras. En rotkartering har gjorts 
och bedömningen är att eken kan klarar sig. Byggnaden kommer att skjutas ca 1,5 
meter norrut, jämfört med tidigare förslag, för att ge bättre förutsättningar. 
Rekommendationer är att under byggtiden bör så stor yta som möjligt under eken 
fredas. Ett bra mått är kronans dropplinje det vill säga en lodlinje från kronans 
yttersta spetsar rakt ner, denna linje kan befästas på olika sätt men byggstaket eller 
liknande är att rekommendera. Innanför denna linje får inte marken röras på något 
sätt. den ska vara fri från upplag, schaktmassor, schaktning, bodar, trafik från både 
maskiner och gående. För att skapa utrymme åt byggnad och byggandet bör trädet 
beskäras i säkerhets och reducerande syfte så snart som möjligt, sidan mot 
byggnaden reduceras för att skapa plats, kronan bör även rensas från döda och 
felväxande grenar. Möjligheterna att leda ner dagvatten till eken bör undersökas. 
Terrassen som är tänkt att gå från byggnaden och mot eken bör anläggas med 
balkar som enbart infästs i huskropp eller plintar snarare än hel markkontakt. 

 
Skiss från Bjerking. De flesta träd sparas och det är endast några i södra delen som utgår. Cirka 
ett tiotal nya träd tillkommer. Eken är markerad i grönt. (Byggnad ska skjutas upp, ej redovisat 
i denna skiss) 
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Träden ger skugga och bryter upp vindar, bidrar med naturligt lekmaterial, uppvisar 
årstidsväxlingar och för ett litet barn kan upplevelsen av en dunge stora träd 
upplevas som en liten skog.  

Stråket öster om kyrkan planteras med träd samt blommande och bärande buskar 
och träd som körsbär och slån. Markvegetation kan utgöras av torräng som klipps 
närmast gångbanan. Delar av de nertagna träden kan placeras ut längs med stråket 
för att brytas ner och bli död ved som kan bli viktig för spridning av insekter.  
Dagvatten från de nya hårdgjorda ytorna kan infiltreras och fördröjs i de gröna 
ytorna längs parkstråket. Träd och buskar tar upp dagvatten. Den fina och välvuxna 
häck som avskärmar kyrkans parkering mot den nya angöringsvägen sparas i detta 
förslag. 

Grönytefaktor 
Planförslaget ska följa Sundbybergs stads gällande riktlinjer för grönytefaktor på 
kvartersmark. En beräkning har gjorts där kraven klaras med god marginal. 

Dagvatten 
Med utgångspunkt från Sundbybergs dagvattenpolicy har förslag på 
dagvattenhantering tagits fram som anger att 36 m3 dagvatten ska fördröjas. Som 
dagvattenåtgärd föreslås grönt tak på byggnaden och ett makadamdike i fastighetens 
lägst belägna område, utmed den södra fastighetsgränsen, vilket innebär en 
fördröjning på ca 33 m3 respektive 10 m3. För att kunna infiltrera dagvatten från 
makadamdiket behöver det fastställas att ingen spridning riskeras av eventuella 
markföroreningar. Om det eventuellt skulle finnas en spridningsrisk kan 
dagvattenåtgärder göras täta. Utifrån den geotekniska undersökningen indikerar inte 
grundvattenanalysen någon större påverkan från föroreningar.  

Området norr om planområdet har delvis avrinning mot planområdet vilket föreslås 
hanteras med ett avgränsande dike. För att förhindra avrinning till intilliggande 
fastigheter från vändplatsen och vägen föreslås dagvatten ledas till grönytan som 
skapas vid befintlig vändplats. Föreslagna dagvattenåtgärder och höjdsättning 
förhindrar avrinning till kyrkans fastighet öster om planområdet som i dagsläget har 
problem med dagvatten intill byggnaden. Vid höga flöden då ledningssystemet går 
fullt kommer dagvatten från planområdet avrinna mot Rissne centrum. 
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Förslag för åtgärder för dagvattenhantering 

Översvämningsrisker vid skyfall 

Planområdet är som lägst beläget på ca + 23 m ö h vilket innebär att 
översvämningsrisken på grund av höjda nivåer i Mälaren och havet bedöms 
som låg. 

Enligt länsstyrelsen i Stockholms län ska ny bebyggelse planeras på ett sätt som 
inte innebär risk för skador vid ett skyfall. Skyfall är av länsstyrelsen definierat 
som ett klimatkompenserat 100-årsregn. Eventuella risker vid ett skyfall och 
skyddsåtgärder ska säkerhetsställas vid en nybyggnation. 

I befintlig situation avrinner nederbörd inom planområdet i sydlig riktning 
ner mot GC- vägen söder om fastigheten samt till ett instängt område på 
grönytan utanför planområdets sydvästra hörn, se Figur sid 13. Från GC-
vägen sker avrinning sedan vidare mot öster till ett instängt område vid 
Rissne centrum, Figur visar översvämningsanalys vid ett skyfall, 100-årsregn 
med klimatfaktor 1,25, för befintlig markanvändning. Vid ett skyfall (100-
årsregn med klimatfaktor 1,25) uppskattas flödet från planområdet öka från 
62 l/s i befintlig situation till 150 l/s för planerad situation. 
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Markerat instängt område i bild nedan är inte beläget nära någon befintlig 
byggnad utan består av grönområde. I den föreslagna situationsplanen för 
planområdet, se Figur 7, är förskolans byggnad inte placerad i lågpunkten. 
Länsstyrelsen i Stockholm lågpunktskartering redovisar samma lågpunkter som 
den utförd av Sundbyberg Avfall och Vatten AB (SAVAB), se Figur nedan 

Lågpunkt i området 

Trafik och parkering 

Gång- och cykeltrafik 
En gång- och cykelväg går i planområdets norra gräns och kommer att skjutas upp 
något norrut utanför planområdet. Den kommer att kopplas till gångbanan norr om 
Kasernvägen De nya gång- och cykelvägarna ska utformas trafiksäkert. Det är av 
extra vikt då flera skolor ligger i närområdet. Förskolan kan nås från norr via en 
öppning mellan E-station och skolbyggnad. In- och utkörning till parkeringen för 
funktionshindrade får inte ske med backning över gångbana. Gångvägen genom 
Kaplanen 2 kommer att försvinna och gående hänvisas till nord/sydlig koppling 
öster om kyrkan. Kaserngatan förlängs västerut för angöring till den nya förskolan. 
Befintlig vändplan strax nordost om Rissne kyrka flyttas för att möjliggöra 
varutransporter och avfallshantering till förskolan. För att säkerställa en trygg miljö 
vid vändplanen dras befintliga gång- och cykelstråk längs den norra trottoaren med 
en ny anvisad övergång i anslutning till en befintlig gång- och cykelväg öster om 
Rissne kyrka. Cykelparkeringar placeras längs den norra fasaden, nära en västlig 
entré till gården för att i möjligaste mån hänvisa cyklar bort från vändplanen. 
Cykelparkeringar och barnvagnsställ kommer även placeras invid parkstråket söder 

Instängt 

Avrinning mot 
Rissne centrum 
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om gården för att underlätta då det ökar närheten och möjligheterna att nå 
förskolan till fots eller med cykel från flera stora gång- och cykelstråk utan att förta 
koppling eller välkomnandet av det allmänna gröna stråket. 
Sundbybergs stads mobilitetsprogram ska följas. 

Biltrafik 
För att klara angöring till förskolan föreslås att befintlig rondell flyttas drygt 30 
meter västerut. Rondellen kan då fungera både för förskolan och kyrkans samt 
övriga verksamheter i området. 

Kollektivtrafik 
En av detaljplanens stora fördel är dess nära läge till både tunnelbana, buss och 
kommande tvärbana. 

Parkering 
Längs den nya vägsträckan till vändplanen kan tre kantstensparkeringar tillskapas. 
Dessa förläggs på gatans södra sida för att inte barn och föräldrar ska passera över 
lastutrymmen och vändplan när de rör sig mellan bil och entrén till förskolan. Intill 
vändplanen på förskolans tomt är det tänkt att en angöringsplats avsedd för 
funktionshindrade anordnas. Utifrån trafikutredningen och målstyrd planering 
bedöms att 4-5 platser är ett lämpligt antal. Att planera för den absoluta maxtimmen 
och ha tomma parkeringsplatser stora delar av dygnet är inte en optimal användning 
av markresurser. För att motverka ett högt bilanvändande erbjuds istället fler 
cykelparkeringar. Trafikutredningen föreslår 25 cykelparkeringar. 

Störningar och risker 

Buller 
Planområdet kommer att klara gällande bullerriktlinjer och själva verksamheten i sig 
ger inte upphov till någon större bullerökning. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Förskolan kommer att kopplas till det befintliga nätet. 

Värme 
Förskolan kommer att kopplas till befintligt fjärrvärmenät. 

Ellnät 
För att klara elförsörjningen kommer en ny E-station att behöva uppföras. Den ska 
placeras i planområdets nordvästra hörn där avstånd till förskolebyggnad är 
tillräcklig ur säkerhetssynpunkt samt där den påverkar stadsbilden minst. E-området 
nås via förskolans norra sida. 

Avfallshantering 
Sundbybergs riktlinjer för god avfallshantering vid ny- och ombyggnation ska följas. 
Placering och utformning av vändplats har beaktat behovet för sopbilar. Då 
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verksamheten kommer att innebära livsmedelshantering kommer särskilda krav att 
ställas på sortering av matavfall. 

Konsekvenser 

Miljökonsekvenser 
Naturresursfrågor och klimat 
Planförslaget är förenligt med målen i Sundbybergs stads gällande klimat- och 
hållbarhetspolicy.  

Mark 
I och med detta projekt kommer marken saneras så att kraven på känslig 
markanvändning uppnås. Den sammantagna bedömningen är att föroreningar inte 
utgör en potentiell miljö- eller hälsorisk för den planerade exploateringen. De 
uppmätta halterna ligger i nivå med vad som normalt uppmäts i stadsbebyggda 
områden och det finns inga indikationer på att det har bedrivits hantering av 
miljöfarliga ämnen på platsen. De överskottsmassor som uppstår vid 
grundläggningsarbeten med mera kommer att klassas som lätt förorenade och detta 
ska beaktas i det fortsatta projekteringsarbetet. Utifrån den föreslagna placeringen 
av byggnaden kommer de förorenade massorna vid schaktning och sprängning att 
omhändertas i enlighet med vad som kommer att redovisas i anmälan enligt 
miljöbalken § 28. 

Ras- och skredrisk 
I samband med planarbetet har en geoteknisk utredning tagits fram. PM geoteknik 
och bergteknik Kaplanen2, Rissne, Sundbyberg Golder Associates AB 2018-07-05 
reviderad 2019 -02-01. Planbestämmelse ”startbesked får inte ges förrän 
redovisning av åtgärder för ras och skred är säkerställt ” är kopplat till att- Inom 
lerområdet kan uppfyllnader upp till 1,5 m eller 30 kPa utföras. För högre 
uppfyllnad krävs en stabiliseringsutredning. Inom övrig mark kan uppfyllnad utföras 
upp till + 28 m. Vid högre uppfyllnad ska risk för ras- och skred utredas. 

Byggnaden planeras utföras utan källarplan, med golvnivå på ca +26. Längs den 
norra delen av planerad byggnad ligger dagens marknivåer högre än planerat färdigt 
golv och på lägre nivå längs byggnadens södra sida. Den nya byggnaden 
rekommenderas grundläggas med plintar på rensat berg eller på min 0,3 m packad 
fyllning av friktionsjord efter urgrävning ner till fast lagrad naturlig friktionsjord 
eller berg. Förekommande organiskt ytskikt, mulljord, vegetation och block i läget 
för byggnaden ska schaktas bort. Jordschakt för grundläggning av byggnaden ska 
utföras med en släntlutning om max 1:1,5.  
Grundläggningen skall utföras i geoteknisk kategori 2. Med en planerad golvnivå på 
+26 kommer bergschakt krävas för delar av grundläggningen av byggnaden. En 
riskanalys ska upprättas som ska omfatta inventering av omgivande byggnader, 
anläggningar och vibrationskänslig utrustning samt bestämning av tillåtna 
vibrationsgränser. Riskanalysen ska även innehålla ett kontrollprogram för 
övervakning av vibrationer.  
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I det fall uppfyllnader ska utföras för att hantera höjdskillnader mellan befintlig och 
planerad mark ska stabiliteten utredas.  
Golv kan grundläggas på mark som utgörs av naturligt lagrat friktionsmaterial eller 
på packad uppfyllnad av grus- eller bergkross. För grundläggning av golv ska 
eventuellt organiskt material schaktas bort och uppfyllning ska göras med grus- eller 
bergkross. För att minska risken för fuktproblem i byggnaden, orsakade av det 
ytvatten som förväntas transporteras från intilliggande höjder, ska markytan läggas 
med fall från fasaden och dränering rekommenderas utföras kring byggnaden. Efter 
utförd rensning av bergytan ska sakkunnig bergtekniker utföra syn. Den enaxiella 
tryckhållfastheten i fält bedöms till 50-100 MPa för intakt berg. Detta ger ett 
maximalt tillåtet grundtryck för bergmassan på 2 MPa, värdet ska verifieras och 
eventuellt justeras av bergsakkunnig i samband med utförandet.  

Miljökonsekvenser för luft 
Inga negativa konsekvenser för luft bedöms uppkomma i och med detta 
planförslag. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Förslaget bedöms inte försämra miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Hälsokonsekvenser 
De nationella målen för folkhälsan har beaktats i planarbetet. Sundbybergs stad 
arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att upptäcka brister i 
arbetet. Planförslaget har analyserats utifrån följande frågor: Främjar planeringen 
utvecklingen för befolkningens hälsa med avseende på den sociala miljön? Främjar 
planeringen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande riskfaktorer? Står 
planeringen i samklang med kommunens övergripande mål? 

Planen möjliggör en gård baserad på naturlek. Att ha direktaccess till en gård där 
vegetation och naturmark finns bedöms innebära en stor positiv möjlighet att 
främja barns hälsa. 

Jämställdhets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv 
Jämställdhetsperspektivet utgår från att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter i sina liv. Trygghets- och säkerhetsperspektivet utgår 
från att trygghet och säkerhet är grundläggande behov i allas vardag. Sundbybergs 
stad har beaktat dessa perspektiv i planarbetet, t.ex. genom att planlägga i ett 
gynnsamt läge vad gäller kollektivtrafik och att möjliggöra för fler att röra sig till och 
från området.  

Staden erbjuder förskoleplatser i Rissnes centrala delar där närhet till kollektivtrafik 
och bostäder är mycket god. Placeringen ger också ett mer aktiverat stråk både 
söder och norr om planområdet. Förslaget bidrar till att fler människor kommer 
röra sig i området väster om centrum och bidrar därmed till ett tryggare Rissne.  
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Konsekvenser för barn 
Den nationella strategin för barnkonventionen prop. 1997/98:182 har beaktats i 
planarbetet. Sundbybergs stad arbetar med barnkonsekvensanalys som hjälpmedel 
för att upptäcka brister i arbetet. Planförslaget har bland annat belyst frågor rörande 
trafiksäkerhet.  
En förskola på en attraktiv plats bedöms som positivt ur ett barnperspektiv.  

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning  
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning prop. 
2008/09:28 har beaktats i planarbetet. Detta berör främst den fysiska miljön genom 
att hinder och barriärer identifieras och undanröjs för att öka tillgängligheten i 
planområdet. För detaljplanen gäller att bebyggelsen ska klara Boverkets byggreglers 
krav på tillgänglighet i utemiljö.  

Tillgänglighetsaspekten har varit en förutsättning för förslaget som anpassats för att 
klara behovet för personer med funktionsnedsättning.  

Konstnärlig utsmyckning 
Enligt översiktsplanen ska ”Offentlig konst uppmuntras vid alla byggnationer inom 
staden. Enprocentregeln rörande offentlig konst ska gälla alla byggnationer som 
staden genomför.”  
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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 även 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 istället av plankartan och 
planbestämmelserna. Planen upprättas enligt reglerna i plan-och bygglagen, PBL 
(2010:900), enligt dess lydelse från den 1 januari 2015. 

Organisatoriska frågor 

Preliminär tidplan 
Samråd Q4 2018  
Granskning Q1 2019 
Antagande Q2 2019  
Laga kraft Q2 2019 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)  

Området kommer att bebyggas med förskola så snart detaljplanen vunnit laga kraft. 
Avsikten är att den ska färdigställas och tas i drift i början av 2020. Ombyggnaden 
av gatan kommer att ske samtidigt med uppförandet av förskolan, 

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 
Detaljplanen berör mark inom fastigheterna Kaplanen 2 och Sundbyberg 2:26. Båda 
fastigheterna ägs av Sundbybergs kommun. 

Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 

Allmän plats 
Sundbybergs kommun är huvudman för allmän plats (gata och park) inom 
planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad, drift 
och underhåll av allmän plats inom planområdet.  
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Kvartersmark  
Sundbybergs kommun är byggaktör och bekostar och ansvarar för samtliga åtgärder 
gällande byggande, drift och underhåll inom kvartersmark.  

Vatten, avlopp och dagvatten  
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde 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. 
SAVAB ansvarar för att upprätta nya förbindelsepunkter 0,5 meter utanför 
fastighetsgräns.  

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. Byggherren ansvarar för 
att kontakta berörd ledningsägare innan åtgärder vidtas som påverkar 
ledningsägarnas anläggningar. Eventuell flytt av ledningar bekostas av byggherren. 

Avtal 
Inget genomförandeavtal tecknas. Sundbybergs kommun svarar för alla kostnader 
förknippade med genomförandet av detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Kommande fastighetsbildning 
Detaljplanen möjliggör överföring av mark för allmän plats, ca 250 kvm 
(gulmarkerad i nedanstående skiss), från fastigheten Kaplanen 2 till Sundbyberg 

2:26.  
Mark, gulmarkerad, som är möjlig att överföras från Kaplanen 2 till Sundbyberg 2:26. 
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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 lantmäterimyndigheten. 
Ingen befintlig gemensamhetsanläggning påverkas och ingen ny bildas. 

Servitut och ledningsrätter 
Inga servitut eller ledningsrätt nybildas.  

Inverkan på befintliga rättigheter  
Över planområdet går ett servitut för tunnelbanetunnel med skyddszon till förmån 
för SL. Servitutsrättigheten påverkas inte vid detaljplanens genomförande genom att 
ett lägsta tillåtet schaktdjup införs som planbestämmelse. 

Tekniska frågor  

Gator och parkering  
Genomförandet av detaljplanen innebär att Kasernvägen förlängs och befintlig 
vändplan flyttas västerut. Detta för att slippa två större vändplaner intill varandra.  

Parkering för funktionshindrade läggs intill förskolebyggnaden. Ytterligare tre nya 
parkeringsplatser tillskapas för i första hand förskolan vid vändplanen strax öster 
om fastigheten. De sistnämnda parkeringsplatserna kan nyttjas av allmänheten 
under den tid när de inte behövs för förskolans behov. 

Vatten och avlopp  
I anslutning till planområdet finns allmänna ledningar för vatten och spillvatten 
utbyggda. Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till det befintliga allmänna 
vatten- och spillvattennätet.  

Fjärrvärme  
Detaljplanen medför inte några förändringar för befintliga ledningar. Bebyggelsen 
ansluts till befintliga ledningar i anslutning till planområdet. 

Byggnation  
Störningar under byggtid  
Gällande krav på byggbuller och materialhantering kommer att tillämpas för att 
minska störningarna under byggtiden.  

Tunnelbanetunneln 
Byggherren ska baserat på SLs tunnelbaneservitut följa deras gällande bestämmelser 
och träffa de överenskommelser med SL som behövs under byggtiden. 

Brandskydd  
Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med 
bygglov. Tillträde för räddningstjänstens fordon är tillgodosett. Byggherren ska 
redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.  
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Ekonomiska frågor 

Kommunalekonomiska konsekvenser  
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen svarar för drift och underhåll av allmän 
platsmark i planförslaget. Förvaltningen kommer därmed att få utökade drift- och 
underhållskostnader.  

Planavgift  
Staden bekostar framtagandet av detaljplanen inklusive alla utredningar som behövs. 

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 tidpunkten gällande bygglovstaxa.  

Kostnader för utbyggnad allmän plats  
Byggaktör Sundbybergs stad bekostar förlängningen av Kasernvägen som en del i 
förskoleprojektet.  

Kostnader för kvartersmark  
Byggaktör Sundbybergs stad bekostar alla åtgärder förknippade med genomförandet 
av detaljplanen. 

Förrättningskostnader  
Inga kostnader för Lantmäteriförrättningar avses uppstå i samband med 
genomförandet av detaljplanen. 

Teknisk försörjning  
För anslutning till det allmänna 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 
Detaljplanen har tagits fram av stadsledningskontoret i samarbete med övriga 
berörda förvaltningar inom staden. 
 
 
 
 
 
 
Anna Lindgren Tina Hatt 
t.f. planchef planarkitekt 
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