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C 447
PLANBESKRIVNING
ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för skola och parkområde, Kvarnkullen, del av
fastigheten Sundbyberg 2:79
Planprocessen
Detta är en antagandehandling. Det aktuella planområdet ingick tidigare i detaljplan
för Parker och blandad bebyggelse inom Ursviks Västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och
2:85, Vallen, som varit ute på samråd våren 2018 och planeras att gå ut på
granskning hösten 2019, samt detaljplan för Blandad bebyggelse inom Ursviks Västra
delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget, som varit ute på granskning våren 2018
och antas våren 2019.
Denna detaljplan är upprättad i enlighet med PBL 2010:900 enligt dess lydelse från
2 januari 2015.

Så här långt har vi kommit i planprocessen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att ge dåvarande stadsbyggnadsoch miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för en utbyggnad av
delområde 2 i Ursvik (Ursviks Västra delar). Detaljplanearbetet föregicks av ett
planprogram med tillhörande gestaltningsprogram (dnr KS-0045/2015).
Delar av Kvarnkullens detaljplan har tidigare funnits i två andra detaljplaner:
Detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks Västra delar, fastighet Sundbyberg
2:79 och 2:85, Vallen (nedan kallad Vallen, dnr KS-0639/2015) samt detaljplan för
blandad bebyggelse inom Ursviks Västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget
(nedan kallad Torget, dnr KS-0637/2015).
Kvarnkullens park- och idrottsområde lyftes ut ur detaljplan Vallen för att
tillsammans med den förskola som planerades i parkområdet, men som tillhörde
detaljplan Torget, skapa en egen detaljplan. Detta för att skapa en bättre
sammanhållande parkstruktur och för att kunna samla de frågor som är mest
besläktade med varandra.
Detaljplan för Torget, norr om aktuellt planområde, antas under våren 2019.
Detaljplan för Vallen går ut på granskning under hösten 2019. Längs planområdets
västra sida finns även detaljplan för Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge (nedan
kallad Skelettplanen, dnr KS 0638/2015) som antogs november 2018.
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Detaljplan för Kvarnkullen tillsammans med Skelettplan, Vallen och Torget har
flertalet gemensamma frågor varför många dokument, utredningar och PM såsom
buller, risk och dagvatten delas mellan dem.
Övergripande frågor om Kvarngatan och Tvärbanan (till exempel förutsättningar
geoteknik och urspårningsrisker) hanteras i Skelettplanen.
Parallellt med detaljplanens framtagande pågår också ett projekterings- och
systemhandlingsarbete för Ursviks Västra delar. De handlingar som bedöms
relevanta för denna detaljplan finns bifogade som underlag.
Handlingar
Detaljplanen består av denna planbeskrivning med genomförandebeskrivning samt
plankarta med bestämmelser.
Till underlag för denna plan finns:



Trafikbullerutredning (8 maj 2019)
Markteknisk undersökningsrapport (MUR), PM Dagvatten, PM
Hydrogeologi och PM Projektering geoteknik.
Dessa handlingar finns i detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks
västra delar, Torget (dnr KS-0637/2015).



PM Dagvatten, PM Dagvatten Ursviks västra delar, PM Uppdatering av
föroreningssituation (CAH), Rapport- Dialog stadsdelsparker,
Serviceprogram för Ursvik 2017-2030, Trafikanalys, Dagsljusstudie, PM,
Miljötekniska förhållanden och Friområdes- och sociotop och
barnkonsekvensanalys.
Dessa handlingar finns i detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom,
Ursviks västra delar, Vallen (dnr KS-0639/2015).

Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större park, en idrottsplan samt
skolverksamhet med utgångspunkt från platsens förutsättningar i de södra delarna
av programområdet för Ursviks Västra delar. Parken ska bilda en grön helhet där
nya platser skapas för att generera aktiviteter, rörelse och möten där det gröna ska
gestaltas tryggt och identitetsskapande och bli Ursviksbornas nya stadsdelspark.
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
Läge och areal
Ursviks Västra delar är beläget cirka
2,5 kilometer nordväst om centrala
Sundbyberg. Detaljplanen utgörs av
den södra delen av det som ingår i
programområdet för Ursviks Västra
delar. Planområdet utgörs av tre delar:
ett större parkområde som består av
Kvarnkullen, en av parken innesluten
yta för skolverksamhet samt en plats
för idrott där bland annat en 7-mot-7
fotbollsplan kommer anläggas. Hela
området avgränsas av Gamla
Enköpingsvägen och Enköpingsvägen
i norr och söder, samt Kvarngatan och
Oxenstiernas allé till väster respektive
öster.
Markägoförhållanden
Planområdet omfattar del av
Sundbyberg 2:79 där Fastighets AB
Förvaltaren är ägare samt en mindre
del av Sundbyberg 2:26 som ägs av
Sundbybergs stad.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
När planarbetet påbörjades för Ursviks Västra delar gällde i Sundbyberg en
översiktsplan aktualitetsförklarad av kommunfullmäktige 2013. I den angavs att de
riktlinjer som arbetats fram i den fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik,
antagen 2003 ska gälla. En övergripande vision i översiktsplanen är att blandad
bebyggelse med bostäder och arbetsplatser ska eftersträvas. Enligt översiktsplanen
ska fördelningen av upplåtelse- och boendeformer jämnas ut. Detaljplanen
överensstämmer även med den idag gällande översiktsplanens intentioner (antagen
2018) som pekar ut platsen för detaljplanen som utvecklingsområde.
Planprogram för Ursviks Västra delar
Ett planprogram har upprättats för Ursviks Västra delar. Programmet godkändes av
kommunstyrelsen den 7 september 2015. Programmet är upprättat enligt den
fördjupade Översiktsplanens intentioner och ersätter det strategiska dokumentet.
Huvuddraget i programmet är att bebyggelsen här i den västra delen ska präglas av
en hög täthet, sammanlänkningen med omkring liggande stadsdelar,
resurseffektivitet och vara ett exempel på nytänkande inom stadsplanering.
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I förslaget är ett långsiktigt hushållande med resurser, socialt ansvarstagande och en
gedigen anpassning till kommande klimatförändringar viktiga förutsättningar att
arbeta under.

I planprogrammet formulerade strategier för att nå visionen ”Ursvik hela livet”

Gällande detaljplaner
Kommunfullmäktige i Sundbyberg har antagit flera detaljplaner för delar av Stora
Ursvik öster och norr om planområdet. De delar som byggs och har byggts ut
omfattar främst småhus, parhus och ett mindre antal lägenheter i låga
flerbostadshus. I de västra delarna intill planområdet samt direkt norröver kommer
bebyggelsen bli mer stadslik och utgörs av enbart flerbostadshus samt kontor.
Platsen för planområdet är idag icke planlagd mark.

Karta över gällande detaljplaner
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C 343 – laga kraftvunnen februari 2006. Medger omdaningen av Enköpingsvägen i
och med ombyggnaden av Ulvsundaleden.
C 354 – laga kraftvunnen januari 2008 medger bostäder i flerbostadshus,
huvudsakligen i 3-5 våningar samt verksamheter i bottenvåningarna.
C 361 – laga kraftvunnen december 2007 medger bostäder i flerbostadshus,
huvudsakligen i 3-5 våningar samt verksamheter i bottenvåningarna.
C 401 – laga kraftvunnen maj 2012 medger utbyggnad av skola.
C 442 - Skelettplanen – laga kraftvunnen november 2018 medger Tvärbanans
sträckning genom Ursvik
Pågående detaljplaner i området
Direkt norr om detaljplaneområdet pågår arbete med ”Torget” dnr KS-0637/2015
vars syfte är likvärdigt denna detaljplan att möjliggöra fortsatt exploatering och
utveckla Ursvik. Fokus för detta angränsande planarbete är att möjliggöra för sex
nya bostadskvarter samt förskolor. Detaljplanen förväntas antas våren 2019.
Nordväst om planområdet pågår arbete med ”Vallen” dnr KS-0639/2015 vars syfte
är att möjliggöra fortsatt exploatering mot Rinkeby samt parkområden. Fokus för
detta angränsande planarbete är även att hantera buller och säkerhetsaspekter från
kringliggande trafikleder samt att möjliggöra den övergripande infrastruktur som
behövs i området. Detaljplanen förväntas gå ut på granskning hösten 2019.
Väster om planområdet har detaljplanearbetet för Södra kvarteren påbörjats. Här
kommer möjliggöras för bostäder, kontor och verksamheter.
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. Detaljplanen
innebär inga svåröverblickbara miljöproblem. De direkta miljökonsekvenserna är
relativt begränsade och går att beräkna och beskriva. 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.
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Planeringsförutsättningar
Områdesbeskrivning
Historik
Området ligger i en kulturbygd med gamla anor och avspeglar väl den typiska
Mälardalsbygden. Platsen har genom gamla Enköpingsvägen och de historiska
vattenvägarna längs nuvarande Igelbäcken och norra Råstabäcken sedan lång tid
stått i god kontakt med omvärlden. Påträffade lämningar visar på att människor bott
och vistats här över 1500 år och bebyggelselämningar återfinns från olika
tidsepoker.

Rinkeby kvarn, november 2017
Kvarnkullen belägen i programområdets sydvästra del är markerad som kvarnhöjd
på en karta från 1842. Rinkeby kvarn, även kallad Stora Stampan, stod
ursprungligen vid Observatorielunden i Stockholm och flyttades till Stora Ursvik
1882. Kvarnen var i bruk på sin nuvarande plats fram till 1930-talet.
Vindflöjeln är tillverkad 1671 och kvarnen är sannolikt en av Storstockholms äldsta
bevarade. Gamla Enköpingsvägen, vägen mot Berggården, och vägarna mellan
Stora och Lilla Ursvik kan föras tillbaka till 1600-tal med eventuellt än äldre anor.
De har präglat området kontinuerligt över lång tid. Renovering av kvarnen kommer
ske i och med utbyggnaden av parken.
En stor del av Ursvik användes från nittonhundratalets början till runt år 2000 av
försvarsmakten. Området var då inhägnat vilket inneburit ett bevarande av
kvaliteter från 1800-talets agrara landskap. Med anledning av den extensiva
exploateringen som bedrivits i Ursviks Västra delar med omnejd sedan 1960-talets
slut, främst genom E18:s dragning och omdragning, har natur- och kulturtyper
fragmenterats. Kvarvarande värden återfinns i mindre öar. En sådan ö är området
benämnt Åkerholmen vilken utgör en mindre höjd i landskapet.
Fornlämningar
En fornlämning finns inom planområdet, RAÄ Sundbyberg 43:1. Fornlämningen
utgörs av en husgrund som vittnar om ett torp kallat Ryttartorpet. Torpet finns
belagt i kartmaterial från 1694.
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Rödmarkerat område till höger i kartan visar plats för fornlämning

Länsstyrelsen har genom beslut gett tillstånd att ta bort aktuell fornlämning.
Borttagandet ska föregås av en arkeologisk undersökning.
För den fortsatta planeringen av Ursviks Västra delar gäller följande:
 Tillstånd till arkeologiska insatser ska sökas hos Länsstyrelsen när detaljplanen
är antagen.
 Om ytterligare kulturmiljölämningar av något slag påträffas under arbetets gång
ska detta anmälas till Länsstyrelsen
Befintlig bebyggelse
Bostäder och övrig bebyggelse
Planområdet utgör en idag obebyggd del av stadbyggnadsprojektet Stora Ursvik.
Norr om planområdet, på andra sidan Gamla Enköpingsvägen ligger
bostadskvarter, med byggnadshöjder i fem till sex våningar. Stora Ursvik har drygt
5000 invånare och här finns skolor, förskolor och annan närservice.
Dialog och delaktighet
För stadsbyggnadsprojektet Stora Ursvik sker ett kontinuerligt samtal om
stadsutveckling genom upprepade och återkommande tillfällen för dialog och
samtal mellan allmänheten och ingående parter i stadsbyggandsprojektet. Under
2013 genomfördes dialogprojektet Plats för lek där barn och pedagoger från
Granatäpplets och Milots förskolor deltog. Dialogprojektet har påverkat storleken
på förskolegården inom denna detaljplan (och kommande detaljplaner inom Ursviks
Västra delar).
Under hösten 2016 och med fördjupning under 2018 genomfördes ett dialogprojekt
kopplat till planeringen av stadsdelsparkerna inom Ursviks Västra delar, med fokus
på Kvarnkullen. De inkluderade målgrupperna bestod av barn och ungdomar i olika
åldersspann, nyblivna föräldrar, äldre samt personer med såväl fysisk som
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dialogprojektet har påverkat Kvarnkullens
omfattning och innehåll. Genom att inkludera deltagare från Ursvik, Rissne och
Rinkeby har dialogprojektet även stärkt förbindelsen mellan stadsdelarna genom att
medvetandegöra och skapa intresse för Ursvik bland boende i närområdet.
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Natur
Mark och vegetation
I planområdets västra del ingår en höjd
kallad Kvarnkullen (område 1, längst ner på
kartan). Kvarnkullen består delvis av
hällmark där markvegetationen består av
lavar och mossor. Tall dominerar
trädvegetationen med både mindre och
grövre stammar med omkrets upp till cirka
2,20 meter. Runt toppen av kullen finns
inslag av lövträd som rönn, björk, asp och
fruktträd. Markvegetationen utgörs här
främst av blåbärsris och liljekonvalj. En
större ek finns söder om kvarnen. Eken
har en omkrets på ca 1,20 meter och står
relativt fritt åt öster.

Bild från planprogrammet som visar
naturvärden.

Geotekniska förutsättningar
Jorddjupen inom området växlar mellan 0 och cirka 20 meter i de undersökta
punkterna. Inom området finns stora variationer i markförhållanden. Marken består
växlande av fastmarksområden med fyllning och friktionsjord ovan berg och
lösjordsområden där jordlagerföljden består av fyllning ovan lera på friktionsjord på
berg.
Lerlagrets tjocklek uppgår till som mest cirka 15 meter i de undersökta punkterna.
Lokalt finns mäktiga lager fyllningsjord ovan naturligt lagrad jord. I delar av
området finns också berg i dagen.
I direkt anslutning till planområdet har E18/Kymlingelänkens tidigare läge legat
samt omdragningsvägen under ombyggnationen av denna. Dessa har haft en del
förstärkningsåtgärder bestående av bland annat påldäck, pålat brofundament, kcpelare och tryckbankar. Även lättfyllning och urgrävning av lera och återfyllning
med friktionsjord har gjorts för väganläggningarna. Planområdet för Kvarnkullens
park bedöms inte påverkas av det gamla vägområdet.
Geohydrologiska förutsättningar
Inom Ursviks Västra delar finns höjdpartier med friktionsjord och berg i dagen.
Dessa områden utgör områden för grundvattenbildning då de mellanliggande
låglänta delarna består av tätare sediment. Enligt tidigare utförda observationer i
befintliga grundvattenrör varierar grundvattennivån mellan 1-3 meter under
markytan i de högre belägna områdena. År 2015 installerades fyra grundvattenrör i
området. Vid mättillfället (1 april 2015) låg grundvattennivån mellan 1-2 meter
under markytan. Grundvattnet i den norra delen av området bedöms strömma norr
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mot Igelbäcken. I den södra delen bedöms grundvattnet strömma söder ut mot
Bällstaån. Inget grundvattenuttag kommer ske inom området.
Markföroreningar
Planområdets östra delar används i nuläget som parkeringsplats för boende i
bostadskvarteren norr om planområdet. Strax nordväst om Kvarnkullen ligger en
återvinningscentral för privatpersoner.
För hela programområdet har det i totalt 6 av 81 (7%) provtagna punkter uppmäts
föroreningshalter över MKM (mindre känslig markanvändning) och i 14 punkter
(17%) ligger uppmätta halter mellan riktvärden för KM (känslig markanvändning)
och MKM. Det innebär att det i 75 % av punkterna inte uppmäts några halter
överskridande riktvärdena.
I en punkt inom planområdet har en halt av zink överstigande FA uppmätts i en
punkt. I samma prov uppmättes dioxin i en halt över KM men under MKM. I
området har kabelbränning noterats och provet är uttaget på ytlig jord 0-0,1 meter
djup. I fyllnadsmassorna noterades även ett innehåll av tegel, glas, bränt material
och skrot. Provet bedöms inte vara representativt för jordmassorna generellt i
parken men kan visa på ytlig förorening i områden där kabelbränning skett.
Fyllnadsmassor belägna djupare ned än 1,5 meter under jordytan har generellt sett
inte undersökts. Markföroreningen på denna plats kan hanteras genom att grävas
bort i och med byggnation.
Uppgrävda massor inom Ursviks Västra delar, med föroreningshalter under MKM
bedöms kunna återanvändas inom området och skulle innebära både ekonomiska
och miljömässiga vinster i och med minskat antal transporter och minskat behov av
att föra in jordmassor utifrån. Massorna kan exempelvis läggas under hårdgjorda
ytor, i aktivitetsvallen eller på större djup i andra områden.
Massor med föroreningshalter under KM men under MKM ska inte läggas ytligt i
områden som inte är hårdgjorda eller i områden där odling kan tänkas ske.
Jordmassor innehållande halter under KM men under MKM av ämnen som kan
spridas genom ångning (till exempel kvicksilver) bör inte återanvändas under
framtida byggnader. Dokumentation ska ske av vilka massor (med föroreningshalt
under KM) som läggs var. Om massor med föroreningshalter under KM men under
MKM inte kan återanvändas inom Ursviks Västra delar kan de skickas till
mottagningsanläggning för KM-massor om de inte kan återanvändas i annat projekt
där markanvändningen är mindre känslig.
Trafik och parkering
Gång- och cykel
Ursviks Västra delar är ett område där flera befintliga och planerade regionala
cykelstråk möts. Den planerade bebyggelsen bör både ta hand om befintliga
cykelflöden och erbjuda en robust och tydlig struktur för de cykelstråk som har
pekats ut som viktiga av länets aktörer i Regional cykelplan för Stockholms län. Tre
regionala cykelstråk möts i Ursviks Västra delar: Kymlingestråket, HjulstaBergshamrastråket och Sundbybergsstråket.
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Idag går en gång- och cykelbro över Enköpingsvägen som landar i
detaljplaneområdet. Det går även en gång- och cykelbro från Kvarnkullen över
Kvarngatan. Båda dessa kommer rivas när Tvärbanan byggs och ersättas av en
gång- och cykelbro som ansluter till kommande Södra kvarteren, väster om
Tvärbanan.
Biltrafik
Inom planområdet finns inga befintliga gator. I norr gränsar planområdet till Gamla
Enköpingsvägen och de delar av Ursvik som håller på att färdigställas. Väster om
och direkt anslutande till planområdet planeras för en ny huvudgata, Kvarngatan,
som också kommer innehålla en ny sträckning av Tvärbanan genom stadsdelen.
Söderifrån kommer Tvärbanan korsa Enköpingsvägen på bro för att gå i mitten av
Kvarngatan väster om planområdet.
Vid planens södra gräns går Enköpingsvägen som tidigare varit ett utpekat
riksintresse för kommunikationer och är fortfarande regionalt viktig för såväl
kollektivtrafik som för personresor. I samband med färdigställandet av
E18/Ulvsundaleden fick Enköpingsvägen kommunalt väghällarskap. Vägen är ej
längre utpekad som led för farligt gods även om viss transport svänger av i
rondellen för att nå bensinstationen vid Madenvägen.
Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är idag Ursviks allé (Skrivargatan) som trafikeras av buss 504
mellan Rissnes tunnelbana och Sundbyberg station via Hallonbergen centrum.
Parkering
Mellan Stallgatans förlängning och Oxenstiernas allé finns en befintlig parkeringsyta
om ca 2800m2 och cirka 120 platser. Då dessa ersätts av parkmark uppstår en
parkeringsskuld (underskott enligt mobilitetsnormen) i tidigare bebyggda delar av
Ursvik. Platserna som försvinner kommer att behöva kompenseras för inom
närliggande planområden. Utgångspunkten är att dessa kommer att inrymmas i
kvarteret Tjuren i detaljplanen för Vallen utöver det parkeringsbehov som den egna
fastigheten genererar.
Service
Kommersiell och offentlig service
Eftersom ingen bebyggelse för närvarande finns inom planområdet finns ännu
ingen service inom dess gränser. I de utbyggda delarna av Ursvik finns mindre
butiker, närlivs, skolor, förskolor, lekplatser och en del caféer. Söder om
Enköpingsvägen, cirka 600 meter från planområdet finns en större matvarubutik
och i Rissne centrum som ligger cirka 1 kilometer söder om planområdet finns fler
butiker, apotek, men också vårdcentral och tunnelbana. På ungefär samma avstånd,
fast västerut, ligger Rinkeby torg (i Stockholm Stad) som har ett brett utbud av
butiker och annan service. Hallonbergen ligger cirka 2 kilometer öster om
planområdet och här finns ett brett utbud av kommersiell och offentlig service samt
tunnelbana. Idrottsplatser finns i Rissne, Rinkeby och Lilla Ursvik.
Serviceprogrammet för Ursvik 2017-2030 är i sig inte ett antaget politiskt
styrdokument men redovisar mer ingående vilken närservice som finns idag och
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även vilka behov som identifierats framåt i tid när området fortsätter att växa.
Programmet för även ett resonemang om de behov som staden förväntas tillgodose
samt vad som mer förväntas tillgodoses av andra aktörer. Programmet är då
vägledande i detaljplanearbetet för att fastställa att tillräckliga lokalytor kommer att
finnas för olika framtida ändamål. Serviceprogrammet är ett planeringsdokument
med prognoser och uppskattningar, detta för att staden och andra servicegivare ska
ha ett gemensamt planeringsdokument att utgå ifrån.
Planområdet kommer inte innehålla några bostäder utan kommer vara ett tillskott
av service i form av förskola och stadsdelspark. Detta tillsammans med det
kommersiella utbud som tillkommer i kommande detaljplan Vallen och Torget, norr
om planområdet, skapar en levande och socialt hållbar stadsdel på en större nivå.
Störningar och risker
Översvämning
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en lågpunktskartering som visar att
vatten kan ansamlas inom delar av planområdet. Dessa lokalt instängda områden
kommer att byggas bort med hjälp av höjdsättning av allmän plats förutom i ett
område intill detaljplanen. Hantering av lågpunkten beskrivs under rubriken
”Dagvatten” nedan.

Bild ovan visar översvämningsytor, Länsstyrelsens webbGIS

Buller
En bullerutredning är genomförd våren 2019 av ÅF Infrastructure AB. Utifrån
bullerutredning utsätts ytterdelarna av planområdet av höga bullernivåer.
Naturvårdsverkets riktlinjer om maximalt 70 dBA klaras dock i större delarna av
området.
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Bullerkarta. Bild: ÅF Infrastructure AB

Farligt gods
Enköpingsvägen är efter Länsstyrelsens beslut 2015 inte längre utpekad som primär
led för farligt gods. Det finns däremot en bensinstation vid Östra Madenvägen i
jämnhöjd med planområdet som fortfarande har behov av sådana transporter.
Skred
Inga delar inom planområdet är identifierade i Sveriges geologiska undersöknings
databas som aktsamhetsområden för skred.
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Förslag
Inledning
På följande sidor presenteras utformningen av parken och skolverksamheten.
Detaljplanens ambition är att fånga upp och reglera de kvaliteter som identifierats
under processen. Fokus är dock att visa/reglera parkkvaliteter i stort men vid behov
reglera detaljer och förklara viktiga principer och kvaliteter som byggnader och
anläggningar i Ursviks Västra delar ska ha. Som komplement finns gestaltnings och
planprogram som ska följas och ge vägledning i de frågor detaljplanen inte
behandlar.
Förskolegård och park med skogsmark, lekplats och idrottsyta ger ett drygt 30 000
kvadratmeter sammanhängande grönområde.

Illustration Kvarnparken, Funkia, 2019-03-08

Skola/Förskola
Behovet av förskoleplatser som ska säkerställas genom byggrätt inom planområdet
bedöms till 150 barn. Planen föreslår en friliggande byggnad för skolverksamhet i
mittenområdet av planen. Tomtens storlek är cirka 4500 kvadratmeter varav
byggnadsarea för förskolebyggnader är cirka 850 kvadratmeter. Förskolegården är
belägen mitt i parkområdet. Den fristående förskolan kommer att ha en väg samt en
vändzon intill sig vilket gör att dessa måste beaktas vid planering av förskola och
gård där huvudbyggnad ska placeras mot Gamla Enköpingsvägen för att skärma
förskolegården från buller och trafik. Någon meters förgårdsmark kan vara lämplig
med avseende på entréns utformning samt utemöbleringen däromkring. Förskolan
ska placeras i fasadliv för byggnationen på den norra sidan av Gamla
Enköpingsvägen/Stallgatan.
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Förskolans placering, med möjlighet för personal och barn att direkt kunna ta sig ut
i grönområdet, är en fin kvalitet. Omgivande park och natur ska speglas i byggnaden
med avseende på fasadmaterial i till exempel trä och sten. Även byggnadskroppen
speglar omgivningen på samma vis med en mer organisk eller varierad form mot
Kvarnkullen och ett mer strikt och avskärmande förhållande till gatan.

Illustration på förskola, Marge, 2018

Grönstruktur
Grönstruktur och utemiljö i Ursviks Västra delar
Grönstrukturen i Ursviks Västra delar består av flera delar och är uppdelad i två
större parker i norr och söder, ett aktivitetsstråk i väster samt en huvudgata med en
relativt bred planteringsyta. Till detta kommer mindre grönytor med sparad
naturmark samt gator med trädplanteringar. I Stora Ursvik finns sedan tidigare
parkerna Ursviks holme och Ursviks aktivitetspark. Vid de nya bostäderna längs
Forskarringen tillkommer en park i förlängningen av Ursviks allé, Forskarparken.
Närheten till Igelbäckens naturreservat, Ursviks motionsgård och Järvakilen ger
Ursvik mycket god tillgång till naturupplevelser och strövområden.
Parkerna i Ursviks Västra delar är geografiskt fördelade för att alla boende ska
kunna nå en större park inom rimligt avstånd och utan att korsa huvudgata. Vissa
funktioner som lek och sittplatser finns i samtliga parker, men parkerna skiljer sig åt
i utbud av aktiviteter och upplevelser.
Kvarnkullens park
Kvarnkullen utvecklas till en av Stora Ursviks nya stadsdelsparker. Parken ligger i
planområdets västra del mellan Enköpingsvägen och Gamla Enköpingsvägen. En
av parkens viktigaste entréer blir i nordväst, där den möter parkstråket längs
Kvarngatan.
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Platsen präglas av kulturhistoria, kuperad terräng och bevarad naturmark. Utifrån
terrängens förutsättningar skapas ytor för lek och bollspel. Kvarnen på toppen är ett
landmärke och kommer att renoveras samt bland annat förses med nya vingar.
Platsen kring kvarnen, Toppytan, blir en målpunkt för solbad, lek, picknick, med
mera. Hällmark och viss vegetation sparas, medan några partier görs till öppnare
gräsytor.
Intill parken byggs en ny förskola. Den nya förskolegården kommer att kunna
nyttjas av allmänheten på helgerna och blir ett komplement då den riktar sig till de
yngre barnen.
Nedan presenteras förslag på användningsområden. Dessa är tidiga skisser och kan
komma att ändras i projekteringsfasen.

Förslag på delområden, Funkia, 2019-02-13
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Lekplatsen
En större stadsdelslekplats anordnas utifrån platsens förutsättningar med tillgängliga
parkstråk som leder besökaren genom parken och till dess olika delar. Här kommer
finnas klätterland och grillplats men också inslag av bevarad natur i form av större
träd och berg i dagen.

Skiss på lekplatsen, Funkia, 2019-02-13

Multisportplan
En multisportplan med läktare ger plats för både olika bollekar och för
scenframträdanden. I den östra delen av ytan kommer synligt dagvatten i form av
regnbäddar finnas och under ytan kommer vattenmagasin anordnas för att hantera
översvämningar i samband med 20-årsregn.

Skiss på multisportplan, Funkia, 2019-02-13
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Odlingsyta och hundrastgård
En sydvänd yta iordningsställs för stadsodling och planteras med fruktträd och
bärbuskar. Stadsodling bidrar till förbättrad folkhälsa, ökad integration, levande
stadsrum, ökad biologisk mångfald och renare luft. Den kan också vara en del i
förberedelserna för mer omfattande matproduktion om behovet skulle uppstå och
har ett viktigt pedagogiskt värde. Stadsodling är ett bra redskap i strävan mot en
hållbar stad.
Norr om odlingsytan anordnas en hundrastgård med uppdelning för större och
mindre hundar för att attrahera många olika typer av besökare till parken.

Skiss på odlingslådor och hundrastgård, Funkia, 2019-02-13

Sektion vid föreslagen odlingsyta, Funkia 2019-03-05
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Idrottsplan
På en planare yta i parkens östra del anläggs en fotbollsplan med läktare. Planen är
en 7-mot-7-plan som i första hand kommer att möjliggöra träning för lag med yngre
spelare. Staden planerar för konstfrysning av 7-mot-7-planen för att möjliggöra för
vinteraktiviteter. Intill planen finns plats för kaféverksamhet och offentlig toalett.
Ytterligare toalett planeras i anslutning till lekplatsen. En vall med planterad
vegetation ger ett skydd mot Enköpingsvägen, och en gångväg mellan parkentrén
vid Oxenstiernas allé och parken i väster.

Skiss över idrottsplatsen, Funkia, 2019-03-05

Gatu- och cykelnät
Planområdet omsluts av Gamla Enköpingsvägen i norr, Oxenstiernas allé i öster,
Enköpingsvägen i söder och Kvarngatan, som kommer bli Ursviks huvudgata med
Tvärbana, i väst. Det finns goda förutsättningar för buss och lokaltrafik inom
området.
Inom detaljplanen föreslås inga cykel- eller bilvägar, däremot en vändplan utanför
förskoleområdet för hämtning och lämning samt leveranser. Längs med Gamla
Enköpingsvägen kommer en cykelväg anordnas. Vid entréerna till parken såväl som
vid förskolan kommer det att finnas cykelparkering.
Idag finns en viktig norr-söderkoppling för gång- och cykel inom planområdet i och
med den gång- och cykelbro som går över Enköpingsvägen söderifrån samt en
gång- och cykelbro över blivande Kvarngatan österut som leder vidare mot Rinkeby
och Spånga. Dessa två broar kommer rivas i samband med Tvärbanans sträckning
på Kvarngatan och ersättas med en ny gång- och cykelbro över Enköpingsvägen på
Kvarngatans västra sida.
Till skillnad från planprogrammet så föreslås inte längre att Stallgatans förlängning
kopplas ihop med Enköpingsvägen, utan slutar istället i en avlastnings- och
avlämningszon i parken. En framtida möjlig sammankoppling mellan Stallgatan och
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Enköpingsvägen ska dock inte byggas bort (med avseende på avlämningszonens
höjdsättning).
Trafik
Cykel-/bilparkering och mobilitetsnorm
Planeringen i Sundbybergs stad följer det mobilitetsprogram som tagits fram av
staden och fastställdes 18 december 2017. Den tillsammans med planprogrammet
för Ursviks Västra delar tar fasta vid utvecklandet av en hållbar stadsdel med
hållbart resande, där behovet av bil och transporter minskar. I Ursviks Västra delar
prioriteras därför hållbara och kapacitetsstarka transportslag såsom gång- cykel, och
kollektivtrafik vad gäller tillgänglighet, ytanspråk samt framkomlighet i gaturummet
framför personbilstrafik och parkerade motorfordon.
Vid parkens ingångar kommer cykelparkering ordnas samt vid idrottsplatsen och
förskolan. Vid vändplanen mellan förskolan och idrottsplatsen kommer fyra
parkeringsplatser finnas varav en RH-plats. Förskolan kommer ha en egen RH-plats
på byggnadens västra sida med infart från Gamla Enköpingsvägen.
Parken kommer utformas så att den är tillgänglighetsanpassad från samtliga
ingångar.
Kollektivtrafik
Idag finns en busshållplats vid korsningen Oxenstiernas allé/Gamla
Enköpingsvägen som trafikeras av busslinje 504. Vid utbyggnaden av Kvarngatan
och detaljplan för Torget kommer spårvagns- och busshållplatser anordnas vid
torget cirka 120 meter från den nordöstra parkentrén.
Rissne och Rinkeby tunnelbanestation nås inom en respektive en och en halv
kilometer.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät
vid området. Vatten distribueras från regionalt vattenverk vid Görväln (Mälaren).
Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till regionalt ledningsverk i
Bromma.
Avfallshantering
Översiktsplanen understryker att källsortering och återvinning är viktiga inslag i
övergången till ett kretsloppssamhälle. Kommunen har som mål att kraftigt minska
avfallsmängden. Sundbybergs stads riktlinjer för avfallshantering ska beaktas (i
skrivande stund är de aktuella föreskrifterna: Föreskrifter om avfallshantering, God
avfallshantering vid ny- och ombyggnation, Sundbybergs stads riktlinjer samt Handbok för
stationär sopsug i Sundbyberg). Eftersom det finns stationär sopsug i området bör
förskolan anslutas till den, för det brännbara restavfallet.
Utrymmen för sådant avfall från verksamhetsutövare som inte kan lämnas i
sopsugen ska också finnas. Utrymmenas placering och utformning ska, i samråd
med stadens avfallsansvariga förvaltning, anpassas efter såväl den som lämnar som
den som hämtar avfallet. Sopnedkast ska utformas för att vara tillgängliga för
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rörelsehindrade och ska inte placeras ut mot allmän plats. I anslutning till
fastigheterna ska det finnas utrymmen för de boendes grovsopor, el och farligt
avfall samt övrig källsortering.
I Ursviks Västra delar är det planerat för två publika traditionella (utomhus-) återvinningsstationer; en som täcker de norra delarnas upptagningsområde samt en i
söder vid korsningen Kvarngatan/Ga. Enköpingsvägen. Dessa behöver
kompletteras med en mer centralt placerad station.
Planering pågår för en centralt placerad kvartersnära så kallad miniåtervinningscentral (ÅVC) i kvarteren nordväst om denna detaljplan. En sådan
skulle kunna inrymmas i en lokal i bottenplanet på till exempel ett bostadshus, och
då även vara tillgänglig för dem som inte bor i huset. Mini-ÅVC:n och den norra
täcks av kommande planarbete medan den södra är en del av pågående detaljplan
Vallen. Placeringen av dessa tre ger goda förutsättningar för en smidig och rationell
avfallshantering då många av de boende i området kommer att passera, eller ha
närhet till, dessa i samband med sitt vardagspendlande.
Värme
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga
energieffektivitet. Området kommer att anslutas till fjärrvärmenätet.
Dagvatten
Dagvattenhanteringen inom planområdet ska följa Sundbyberg stads
dagvattenpolicy, antagen 20 februari 2017. Planområdet är beläget inom Norra
Råstabäckens/Brunnsvikens avrinningsområde.
Detaljplanen får inte försämra förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna
för berörd recipient. Detta innebär att mängden föroreningar i kg/år för
Brunnsviken inte får öka som följd av exploateringen.
För att uppnå kraven avseende MKN och dagvattenutsläpp ska dagvatten från
planområdet renas lokalt innan vattnet leds vidare till Norra Råstabäcken.
Kraven för denna detaljplan anges i tabell 9 i PM Dagvatten - DP Vallen, för de
delar som avrinner mot Igelbäcken och tabell 9 som redovisar avrinning till Norra
Råstabäcken. I möjligaste mån ska dock dagvatten infiltreras lokalt i park. På så vis
kommer det inte att ske någon nämnvärd föroreningsbelastning på Norra
Råstabäcken från dessa ytor.
Beräknade flöden och åtgärdsförslag framgår av PM Dagvatten, Västra Ursvik, DP
Vallen. Planförslaget innebär att man exploaterar orörd mark vilket medför att
avrinningen ökar i jämförelse med nuläget. Då området till stor del är parkmark är
avrinningen dock liten jämfört med hårdgjorda ytor, så som vägar och
flerbostadsområden. Avrinning från kvartersmark ska fördröjas så att flödet ut från
planområdet vid ett 5-årsregn med klimatfaktor motsvarar naturmarksavrinning.
Då materialvalen har stor påverkan på föroreningsinnehållet i dagvattnet ska
material som kommer i kontakt med dagvatten väljas eller dagvattnet hanteras så att
förorening av yt- och grundvatten inte sker. För att nå kraven avseende zink och
nickel ska all trafikutrustning inom planområdet skyddsmålas och förzinkat material
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ska undvikas. Gröna tak inom planområdet ska utgöras av sådan växttyp som inte
kräver gödsling. Även för parker ska gödslingsbehovet av växtligheten tänkas över
vid val av växter för minska belastningen av näringsämnen. Det planeras även för
en mängd skelettjordar för det allmänna gatunätet inom Ursviks Västra delar, vilket
bedöms betydande rening och fördröjning.
Norra Råstabäcken har ett stort tillflöde jämfört med sin kapacitet i dagsläget. Detta
innebär att avrinningen från planområdet till Norra Råstabäcken bör fördröjas
ytterligare utöver det generella kravet på fördröjning av regn med återkomsttid fem
år. Fördröjningen bör placeras i den planerade Kvarnkullens park och det är
lämpligt att så mycket som möjligt av dagvattnet infiltreras.
I planområdet ska höjdsättningen utformas så att ingen risk för skador på
människor, fastigheter eller anläggningar finns vid regn med återkomsttid upp till
100 år. Gårdar ska utformas så att ytlig bortledning av dagvatten vid extrema regn
kan ske utan att byggnader tar skada. Vid Kvarnkullens parks nordvästra hörn, i
korsningen Gamla Enköpingsvägen/Ladugårdsgatan finns en lågpunkt som utgör
ett instängt område. Lågpunkten är problematisk att bygga bort vilket gör att dess
volym istället utvidgas samtidigt som intilliggande byggnader regleras så att de ska
utformas översvämningssäkert med tillräcklig marginal enligt plankartans mbestämmelse.
En översvämningsanalys har tagits fram för korsningen med hjälp av en statisk GISanalys. Figuren nedan redovisar vattnets utbredning vid ett 100-årsregn (10 minuters
varaktighet, som motsvarar 36 mm) med ett ledningsnät anpassat för ett 20-årsregn.
Resultatet är att vattnet stiger till +13,4 vid 100-årsregnet. Vattnet kommer ledas till
fördröjningsmagasin och en översvämningsyta i parken.
Vattnets utbredning,
+13,4m, vid ett
(intensivt 10-minuter
långt) 100-årsregn
(36 mm) med ett
ledningsnät
anpassat för ett 20årsregn. Figuren är i
dagsläget
optimistisk då
befintligt ledningsnät
är anpassat för ett
10-årsregn.
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Konsekvenser
Inledning
Planområdet ingår som en del i programområdet för Ursviks Västra delar och
planförslaget grundar sig på innehållet i och följer inriktningen i ”Planprogram för
Ursviks Västra delar”. Vid framtagandet av planprogrammet gjordes bedömningen
att programförslaget sammantaget kunde antas medföra betydande miljöpåverkan.
En fullständig miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken togs fram för
programmet för att kunna belysa miljökonsekvenser för området ur ett
helhetsperspektiv och tidigt i planprocessen.
Där inte annat anges är konsekvenserna beskrivna nedan till stor del hämtade ur
miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande ”Program för Ursviks Västra delar”.
FN:s konventioner om barnets rättigheter och personer med
funktionsnedsättning
När Ursviks Västra delar är fullt utbyggt förväntas omkring 10 procent av
befolkningen vara barn under sex år och cirka 27 procent av befolkningen vara barn
under 18 år. Fysisk planering har betydelse för barns och ungas uppväxtvillkor då
närmiljön utgör deras utvecklingsmiljö. Barns framtida hälsa och välbefinnande är
starkt kopplad till uppväxtmiljöns kvaliteter.
En barnkonsekvensanalys är genomförd på ”Planprogram för Ursviks Västra delar”.
Barnkonsekvensanalysen identifierar ett antal mål och åtgärdsförslag för
planområdet i sin helhet. Relevanta åtgärder omhändertagna i denna detaljplan har
varit att säkra behovet av förskola med minst 20 kvadratmeter friyta per barn,
inrymma en stadsdelslekplats och en 7-mot-7-bollplan (Friområdes- sociotop- och
barnkonsekvensanalys av Ursviks Västra delar, (Spacescape, 2014-04-24, rev 2018-08-23).
Barn och unga har även deltagit i den medskapande processen som Dialog
Kvarnkullen har inneburit.
Sundbybergs stad har tidigare en policy för tillgänglig stad. Det övergripande målet
är att alla i staden ska kunna leva ett oberoende liv med samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter. Sundbybergs stad ska möjliggöra för personer med
funktionsnedsättning att kunna vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor.
Utöver den fysiska tillgängligheten i och till parkerna ska gestaltningen även bidra
till att undanröja hinder för att välkomna personer med annan funktionsnedsättning
så som begränsningar beträffande balans, kognition, perception, kommunikation
samt syn eller hörsel. Hur omgivningen är utformad och vilka krav den ställer på
individen avgör om det uppstår ett funktionshinder. I fördjupningen av Dialog
Kvarnkullen har personer med såväl fysiska som neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning deltagit. Processen har medfört till exempel säkerställande av
toaletter, viloplatser längs det tillgängliga promenadstråket och justering av
sittläktare för att möjliggöra ett deltagande på lika villkor.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft
Planförslaget medger endast park och skola och bidrar i sig inte till ökade utsläpp.
Utbyggnaden av hela Ursviks Västra delar som helhet medför däremot fler
trafikrörelser inom samt till och från planområdet och den framväxande stadsdelen,
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som i sin tur ligger längs med etablerade trafikleder. I och med att området bebyggs
med bostäder kommer ett ökat antal människor att bo och röra sig inom samt till
och från området.
MKN för dygnsmedelvärdet för partikelhalterna (PM 10) ligger på 50 μg/m3 och
MKN för kväveoxid ligger på 60 μg/m3. Planförslaget bedöms inte medföra att
någon miljökvalitetsnorm överskrids.
Vid framtagandet av ”Program för västra Ursvik” gjordes beräkningar för
luftföroreningshalter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) vid en utbyggnad
av programområdet i syfte att kartlägga framtida luftkvalitet i Ursviks Västra delar.
Beräkningarna visar att MKN för PM10 (med 60-70 % dubbdäck) klaras i hela
programområdet. På Kvarngatan (huvudgatan genom stadsdelen som gränsar till
planområdet i väster) fås förhöjda halter på grund av den försämrade utvädringen
som den nya bebyggelsen medför. Halterna PM10 är dock en bra bit under MKN
då trafikflödet på Kvarngatan är relativt lågt.
För kvävedioxid visar beräkningarna att MKN klaras i hela programområdet. Även
för kvävedioxid blir det förhöjda halter längs Kvarngatan. Halterna är dock väl
under MKN.
Närmast Ulvsundaleden kommer en vall byggas vilket kommer begränsa
luftföroreningarna i programområdet. Generellt har en vall mellan väg och
bostadsområde en positiv effekt ur exponeringssynpunkt, och en hög vall ger en
bättre effekt än en låg.
En modellstudie har utförts med antagandet att vindriktningen går tvärs över vägen
i riktning mot Ursvik. På marknivå på 20 meters avstånd från vägen beräknades en
ca 60 % lägre luftföroreningshalt med en 9 meter hög bullervall jämfört med om
ingen vall/mur fanns. På 50 meters avstånd var halten cirka 45 % lägre och på 150
meters avstånd cirka 30 % lägre. Om luftföroreningshalten istället studeras i
vertikalled kan halterna vara högre med vall än utan i upp till ungefär 300 meters
avstånd, vilket är det ungefärliga avståndet mellan Kvarnen på toppen av
Kvarnkullen och Ulvsundaleden. Modellberäkningarna visade att så är fallet ovanför
ungefär halva vallens höjd och det beror på att vallen skapar en turbulens i
luftströmmarna.
Luftföroreningarna på vägen, som hindrats av barriären, måste ta vägen någonstans
vilket innebär att halterna på vägen blir högre med en vall än utan. Det ska också
noteras att sträckor som har både vall och mur skapar en zon med stillastående luft
på bägge sidor.
Kommunen bedömer att MKN för luft kommer att kunna innehållas för
parkområdet och skolverksamheten i dess östra ände.
Dagvatten och miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Planområdet är beläget inom Norra Råstabäckens avrinningsområde. Norra
Råstabäcken är inte klassat som vattenförekomst och avrinner till Råstasjön som i
sin tur avrinner till Brunnsviken som är en vattenförekomst. I dagsläget har
Brunnsviken en otillfredsställande ekologisk status samt uppnår ej god kemisk
status.
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Miljökvalitetsnormen för Brunnsviken är att den ska uppnå god ekologisk status år
2027 samt en god kemisk ytvattenstatus med tidsfrist för antracen, kadmium och
kadmiumföreningar, bly och blyföreningar samt tributyltennföreningar till år 2027.
Med ambitionen att rena dagvatten redan vid källan både vad gäller kvartersmark
och allmän platsmark, föreskriva skyddsmålning av trafikutrustning bedöms inte
planförslaget försämra förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormen för
Brunnsviken.
Risk och säkerhet
Inledning
Länsstyrelsen i Stockholms Län anger i Rapport 2000:01 Riskhänsyn vid ny
bebyggelse” att om bebyggelse planeras inom ett avstånd mindre än 100 meter från
väg för transport av farligt gods, järnväg eller bensinstation så ska en riskanalys
utgöra ett av beslutsunderlagen i planärendet. För att undvika risker förknippade
med urspårning och olyckor med petroleumprodukter rekommenderas att 25 meter
närmast järnväg och väg med transport av farligt gods lämnas byggnadsfritt.
Rekommenderat skyddsavstånd för sammanhållen bebyggelse till infrastruktur med
transporter av farligt gods är 75 m.
Enköpingsvägen och farligt gods
Planområdet är beläget intill Enköpingsvägen som inte längre är klassad som primär
led för farligt gods. Detta utgör dock inget förbud mot transporter och det finns
bland annat en bensinstation vid Östra Madenvägen i jämnhöjd med planområdets
östra hörs som fortfarande har behov av sådana transporter längs Enköpingsvägen.
Enköpingsvägen utgör dessutom omledningsväg för E18, vilket innebär att
transporter av farligt gods kan ledas om till denna väg vid händelse av till exempel
en större trafikolycka på E18.
Kvarnkullens park kommer i detta läge dock ha en nivåskillnad på cirka 8-10 meter
vilket fungerar som en skyddsbarriär. Skolbyggnaden kommer även placeras på
cirka 75 meters avstånd från Enköpingsvägen varför Länsstyrelsens
rekommendationer om bebyggelsefritt avstånd från led för farligt gods nås.
En riskutredning har tagits fram (Brandskyddsbolaget 2019-04-23) som visar att
transporter av farligt gods på Enköpingsvägen har en mycket begränsad påverkan
på risknivån inom planområdet. Gällande förutsättningar avseende nivåskillnad
mellan Enköpingsvägen och planområdet reduceras riskbidraget till en acceptabel
nivå, både avseende individrisk och samhällsrisk. Utredningen menar att med
hänsyn till detta behöver närheten till Enköpingsvägen inte beaktas i den fortsatta
planläggningen av området. Staden bedömer därmed risknivån som acceptabel för
den planerade användningen.
Riksintresse Bromma flygplats
Planområdet ligger inom skyddsområdet för Luftfartsverkets (LFV) radarstation i
Bällsta. Byggnadernas höjder bedöms inte som ett hinder men flygplatsen behöver
ge sitt godkännande till att till exempel byggkranar tränger igenom flygplatsens
hinderbegränsande ytor. Se avsnitt Påverkan under byggtiden nedan.
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Brand
För passage med räddningsfordon från Kvarngatan till Gamla Enköpingsvägen är
det viktigt att tillräckligt utrymme ges för utryckningsfordon.
För fristående nätstationer ska ett minsta avstånd om 5 meter gälla mellan stationen
och närmaste brännbara byggnadsdel.
Elektromagnetisk strålning
Tvärbanan kommer att passera på Kvarngatan som gränsar till planområdet i väster.
Kvarngatan är huvudgatan genom stadsdelen. För att inte den elektromagnetiska
strålningen ska överskrida rekommenderade riktvärden bör ett försiktighetsavstånd
på cirka 10-15 m hållas mellan planerade bebyggelse och spårvägens
kontaktledningar. Då huvudgatans bredd (från fasad till fasad) är ca 35 m och
spårvagnen är placerad i gatans mitt klaras det rekommenderade
försiktighetsavståndet i planförslaget.
Buller
En bullerutredning har tagits fram under våren 2019. Den visar att parkområdets
södra och västra kanter utsätts för höga bullernivåer upp till 80 dBA från främst
Enköpingsvägen och Ulvsundaleden. Det är därför viktigt att parkens funktioner
planeras på sådant sätt att de mest ljudstörda platserna undviks. För Kvarnkullens
förskolegård redovisar samma utredning på ljudnivåer under 70 dBa maximal
ljudnivå och under 50 dBA ekvivalent nivå varför kommunen bedömer att
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (NV01534-17) kan innehållas.
Mark och vegetation
Naturmiljö
Planområdet är ett redan påverkat område genom att mark tagits i anspråk som
etableringsyta. Inom planområdet finns inga höga naturvärden. Däremot finns
upplevelsevärden kopplade till naturmiljön på Kvarnkullen. Vissa partier av natur
och en del större träd kommer att tas bort i samband med att platsen utvecklas till
en park. Samtidigt tillgängliggörs bevarad natur genom anläggande av gångvägar och
sittplatser. Parken kommer projekteras med naturen i fokus varför mycket av
naturmarken kommer bevaras.
Rekreation och grönstruktur
Vid framtagandet av ”Planprogram för Ursviks Västra delar ” genomfördes en
friyteanalys. Friyta är den sammanfattande beskrivningen på all obebyggd mark som
inte tas upp av byggnad eller trafikområde, till exempel närnatur, park, gröna stråk
och torg. Ett friområde inkluderar inte kvartersmark utan utgörs endast av
offentliga ytor. Sedan programmet togs fram har vissa förändringar av
kvartersstrukturen gjorts för att öka andelen friområde. Idag utgörs hela
programområdet av 26 % av friområden. Ökningen beror främst på att
parkområdet för Vallen samt Kvarnkullens park har blivit större. Sett till hela
analysområdet som friyteanalysen tagit med, vilket också omfattar delar av
omgivningen, är andelen friområde ungefär 41 %.
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Målet för tillgång till parker är att det ska vara kortare än 100 meter till åtminstone
en mindre grönyta (med sitt- och lekmöjlighet) eller ett större friområde. Målet
uppfylls då det genomsnittliga avståndet till ett friområde inom Ursviks Västra delar
är cirka 50 meter. Gångavstånd till närmaste kvarterspark, ett friområde större än
0,5 hektar med lekplats, ska vara högst 300 meter. Målet uppfylls då det
genomsnittliga avståndet till en kvarterspark inom Ursviks Västra delar är cirka 180
meter, med aktivitetsvallen inkluderad. Även målet för tillgång till stadsdelspark,
friområde, större än 2,5 hektar inom 500 meter är uppfyllt.
Kvarnkullen kommer att utgöra en av dessa stadsdelsparker varför utformningen
ges stor eftertanke då besökstrycket väntas bli stort.
Grönytefaktor
Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark ska tillämpas.
Konst
Som i tidigare delområden i Ursvik kommer det i de västra delarna att uppföras
konst på allmän mark genom det partsgemensamma samarbetet. Arbetet med detta
är påbörjat och på platser som gator och torg bekostar markägarna utsmyckning
enligt överenskommen budget. Staden beställer konst till sina byggprojekt (ex.
skolor, förskolor och sporthallar), enligt enprocentregeln. Även på kvartersmark
gäller enprocentregeln men där ansvarar exploatör/byggföretag för den konstnärliga
gestaltningen. Syftet med den konstnärliga utsmyckningen är att främja ett
identitetsskapande för området och ge den nya stadsdelen en särprägel samtidig som
attraktiva mötesplatser, upplevelser och folkliv ges bättre förutsättningar. Frågan
redogörs för tydligare i Serviceprogram för Ursvik 2017-2030.
Trygghet
Trygghet handlar om individens upplevelse av sin egen säkerhet. En plats kan vara
säker men ändå upplevas otrygg. Den fysiska gestaltningen påverkar upplevelsen av
trygghet på en plats. Trygga platser är ofta de som lockar en bred målgrupp och
används under en stor del av dygnet. Där andra människor befinner sig känner man
sig ofta tryggare. En plats med hög rumslig integrering, överblickbarhet och god
orienterbarhet ger också goda förutsättningar för trygghet.
Den höga exploateringsgraden i planområdet ger förutsättningar för att kunna
planera en stadsdel med service, handel och mötesplatser. Verksamheterna placeras
i bottenvåning på bostadshusen och tillsammans med bostadsentréerna hjälper de
till att ge ögon mot gatan. Utifrån analys av aktiva fasader har en kartering av det
offentliga rummet gjorts för planområdet (Analysen baseras på riktlinjer i Bo
Tryggt05). Analysen visar att det i planområdet finns goda förutsättningar till
naturligt övervakade stråk då samtliga gator i stadsdelen kantas av aktiva fasader. En
analys av rumsligt integrerade stråk är även genomförd för planområdet och visar
att Kvarngatan och Ursviks allé är de starkaste rumsligt integrerade stråken. Övriga
delar av planområdet stärks av framtida kopplingar mot Madendalen.
För Kvarnkullen är graden av aktiva stråk något lägre än för de inre delarna av
planområdet, parken kantas av stråk med enkelsidiga fasader längst Kvarngatan,
Gamla Enköpingsvägen och Oxenstiernas allé. Parken har relativt god rumslig
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integration då den erbjuder ett flertal entréer som binder samman parkens stråk
med omkringliggande stadsväv. För att ge ytterligare förutsättningar för trygghet i
parken har ingående funktioner och dess placering studerats. Ambitionen har varit
att skapa en park som lockar en bred målgrupp att vistas inom samma område.
Analys av parkens vistelsevärden (sociotoper) visar att parken har goda
förutsättningar att skapa ett rikt antal attraktiva målpunkter som kan locka ett brett
åldersspann av besökare. Den kringliggande stadsstrukturen grundar för ett högt
besökstryck i parken generellt. För att säkra rörelsen av människor även under
lågintensiva perioder och vid sämre väderförhållanden har en hundrastgård
möjliggjorts i parkens sydvästra del.
Goda gång- och cykelförbindelser kring parkområdet innebär att barn i större
utsträckning kan röra sig på egen hand i trafiksäkra miljöer. Hela programområdet
planeras för trafik med hastighetsbegränsningen 30 km/h vilket är positivt för
tryggheten i området.
Tvärbanan som förlängs från Alvik via Sundbyberg till Kista kommer att passera
planområdet. En hållplats för tvärbanan kommer att anläggas vid Ursviks torg och
ytterligare en planeras i stadsdelens norra del. Planområdet kommer även att ha god
tillgänglighet till bussar som trafikerar stadsdelen. Tillgång till god kollektivtrafik
ökar också mängden människor som rör sig i området och kan bidra till att öka
trygghetskänsla.
För att möjliggöra en attraktiv och trygg stadsdel även under utbyggnadstiden av
Ursviks Västra delar finns programmet Bygg Schysst framtaget. Programmet
identifierar ett antal åtgärder som bör genomföras för att området ska upplevs mer
tryggt och trivsamt för de som bor, vistas och passerar området under
utbyggnadstiden. Vid Kvarnkullen föreslås en tidigarelagd mötesplats. Åtgärden
avser att etablera en förannonsering av den kommande stadsdelsparken för de
boende i området, med olika besökspunkter och aktiviteter. Detta för att skapa en
gemensam punkt för stadsdelen i stort och därmed skapa förutsättningar för
samhörighet och trygghet.
Markföroreningar
I en punkt inom planområdet har en halt av zink överstigande FA uppmätts i en
punkt. I samma prov uppmättes dioxin i en halt över KM men under MKM. I
området har även kabelbränning noterats och provet är uttaget på ytlig jord 0-0,1 m
djup, I fyllnadsmassorna noterades även ett innehåll av tegel, glas, bränt material
och skrot. Provet bedöms inte vara representativt för jordmassorna generellt i
parken men kan visa på ytlig förorening i områden där kabelbränning skett.
Fyllnadsmassor belägna djupare ned än 1,5 meter under jordytan har generellt sett
inte undersökts. Markföroreningen på denna plats behöver grävas bort. Ytterligare
prover kan behövas i och med utbyggnaden av parken.
Klimat och energi
För hela Ursviks Västra delar innebär exploateringen att staden förtätas och att fler
människor behöver ta sig till och från området. I planområdet planeras för skol- och
idrottsverksamhet vilket kommer generera behov av transporter till. Möjligheterna
att ta sig till och från området kommer att kompletteras med spårväg och utökade
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busslinjer. I samband med utbyggnaden av hela Ursviks Västra delar kommer gångoch cykelnätet i hela området utvecklas och framkomligheten och tillgängligheten
till och från planområdet kommer att förbättras. Med bra kollektiva förbindelser,
samt gång- och cykelförbindelser finns goda möjligheter att ta sig till och från
området för boende, yrkesverksamma och besökande på andra sätt än med bil.
Radon
Stora delar av marken utgörs fyllnadsmassor eller massor som har flyttats, eller
kommer att flyttas, runt i och med massbalansering. Särskild radonmätning har
därmed inte utförts inom ramen för planarbetet. Enligt översiktlig radonkarta över
Sundbybergs stad ligger planområdet delvis inom lågrisk- och delvis inom
normalriskområde för radon. Ny bebyggelse ska utformas på ett sådant sätt att
gällande gränsvärden för radon inte överskrids.
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Detaljplanens genomförande
Tidplan och huvudmannaskap
Samråd
Granskning
Antagande
Byggstart

Vår 2018 (som en del av detaljplan Torget)
Höst 2018
Vår 2019
År 2019

Tidplanen är preliminär och förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft genom
beslut som inte överklagas.
Genomförandetid
Genomförandetiden ska vara fem år från det datum då beslut om att anta
detaljplanen vinner laga kraft. När genomförandetiden löpt ut fortsätter planen att
gälla fram till dess att planen ändras eller upphävs.
Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Sundbybergs stad blir huvudman för all allmän platsmark inom detaljplaneområdet,
vilket innebär att staden genomför utbyggnad, drift och underhåll av allmän
platsmark.
Staden ansvarar för utbyggnad av VA-ledningar på allmän platsmark inom
detaljplaneområdet. För enskild fastighet upprättas anslutningspunkt i fastighetens
omedelbara närhet. Från anvisad anslutningspunkt ansvarar respektive
fastighetsägare för byggnation och förvaltning av ledningar på kvartersmark.
Respektive ledningsägare är huvudman för respektive ledning inom planområdet.
Ledningsrätt upplåts för el, tele, bredband, fjärrvärme och sopsug. Respektive
ledningsägare ansvarar för att ansöka om ledningsrätt.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildningsåtgärder erfordras för genomförandet av detaljplanen.
Del av Sundbyberg 2:79 som utgör detaljplaneområdet kommer att regleras in i en
av Sundbyberg stads ägd fastighet utan ersättning. Fastigheten Sundbyberg 2:79
kommer därmed att minska i storlek. Del av överförd mark ska sedan avstyckas för
att bli en lämplig skolfastighet enligt markanvändning i detaljplanen.
Planen testar möjligheten att justera placeringen av telenätstation i närheten av
korsningen Ladugårdsgatan/Gamla Enköpingsvägen samt justerad placering av
transformatorstation vid vändplanen i Stallgatans förlängning.
Ledningsrätt gällande VA, el och fiber kommer att behövas. Ledningsrätten för
elledningen omfattar även de teknikanläggningar som är markerade med E i
detaljplanekartan. Tvångsinlösen av allmän plats och mark med användningen E
kan bli aktuellt som en följd av att detaljplanen antas och genomförs. Ledningsrätt
upplåts för el, tele, bredband och fjärrvärme. Befintliga ledningsrätter för el, tele och
fjärrvärme kan behöva regleras om då dessa ledningar eventuellt behöver flyttas.
Fastighetsbildning enligt detaljplan kan ske efter att beslut om att anta detaljplanen
vunnit laga kraft.
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Ekonomiska frågor
Vatten och avlopp, el, fjärrvärme, tillfälliga skyddsåtgärder
Anslutningsavgift för el, fjärrvärme samt vatten och avlopp erläggs av
fastighetsägaren enligt vid varje tillfälle gällande taxa. Vid eventuella
schaktningsarbeten i närheten av befintliga ledningar/anläggningar skall
kabelutsättning begäras. Är en genomförandefråga inte reglerad via särskilt avtal är
utgångspunkten att den som initierar, också tar kostnaden för
ledningsomläggningar.
Erfordrar kommande bebyggelse tillfälliga skyddsåtgärder, såsom till exempel
provisorisk bullerskärm, ska dessa bekostas av exploatör.
Förrättningskostnader
Förrättningskostnader gällande Stadens övertagande av mark som utgör allmän
platsmark bekostas av exploatören. Undantag från detta gäller stadens avstyckning
av skolfastighet.
Förrättningskostnader för ledningsrätt betalas av respektive ledningsägare.
Skötsel av anläggningar efter detaljplanens genomförande
Kommunen är huvudman för allmän platsmark vilket innebär att staden bekostar
drift och skötsel av allmän platsmark.
Avtal samt ansökan om lantmäteriförrättning
Exploateringsavtal ska tecknas mellan Staden och Fastighets AB Förvaltaren, nedan
Förvaltaren, innan detaljplanen antas. Staden ansvarar för att ta fram
exploateringsavtal.
Kommunen är ansvarig för utbyggnaden av kvartersmark och allmänplatsmark
inom detaljplanen. Exploatörerna inom planprogrammet Ursviks Västra delar,
Förvaltaren och Stora Ursvik KB, är delfinansierar utbygganden av
allmänplatsmark. I och med att detaljplanen är en del av en etappvis utbyggnad av
planprogrammet Ursviks Västra delar kommer exploatörernas intäkter av realisering
av byggrätter i andra närliggande detaljplaner.
I samband med en tidigare markaffär med exploateringsavtal mellan Staden och
Förvaltaren erlade Förvaltaren en köpeskilling som till viss del inkluderade kostnad
för utbyggnad av allmän platsmark. Staden står därför för vissa delar av
Förvaltarens kostnadsandelar för utbyggnad av allmän platsmark i samband med
detaljplanens genomförande. Stora Ursviks KB står helt för sina kostnadsandelar
enligt tidigare överenskommelse.
Ledningsrättsavtal tecknas mellan ledningsrättsägare och markägare. Respektive
ledningsägare ansvarar för att ta fram ledningsrättsavtal samt ansöka om och
bekosta Lantmäteriförrättningen.
Avtal kommer att behöva tecknas mellan Staden och kommande byggherrar
gällande byggetablering. Staden ansvarar för att ta fram dessa avtal.
Servitutsavtal kan komma att behöva tecknas gällande att skolfastigheten ska ha
servitut för allmän gångtrafik inom det området som är markerat med x på
detaljplanekartan.
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Utbyggnad och påverkan under byggtiden
Planområdet ligger inom skyddsområdet för LFV:s radarstation i Bällsta. Detta
innebär att flygplatsen behöver ge sitt godkännande till att till exempel byggkranar
tränger igenom flygplatsens hinderbegränsande ytor. Byggherren eller av denne
anlitad entreprenör, ska göra en ansökan om tillfälligt undantag för genomträngning
av hinderyta under byggtiden, vid behov.
Medverkande tjänstepersoner
Denna planhandling som baseras på handlingar framtagna till detaljplanerna för
parker och blandad bebyggelse inom Ursviks Västra delar Torget och Vallen har
tagits fram av berörda tjänstepersoner på stadsledningskontoret.
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