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Detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten 
HAMNEN 8, Hamngatan 33, i centrala Sundbyberg 

Planprocessen  
Denna detaljplan är upprättad i enlighet med PBL 2010:900 med tillämpningar från 
1 juni 2015. Detaljplanen genomförs med standardförfarande med samråd och 
granskning. 

 

Det skede som detaljplaneringen befinner sig i. 

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

 Antikvariskt yttrande, Per Nelson byggnadsvårdsbyrå, 14 november 2004. 

 Yttrande från Luftfartsverket, 11 april 2017. 

 Dagvattenutredning från Tyréns, 13 april 2017. 

 Bullerutredning från Structor, 10 maj 2017. 

 Solstudier för Kv. Hamnen 8, från Jägnefält Milton, 22 maj 2017. 

 Beräkning av grönytefaktor från Jägnefält Milton, 23 maj 2017. 

Bakgrund 
Dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden fick i uppdrag av 
kommunfullmäktige 30 september 2013 § 281, att påbörja detaljplanearbete på 
Hamnen 8 vid Hamngatan i centrala Sundbyberg, avseende ett flerbostadshus med 
lokaler i bottenvåningen.  
Planuppdraget grundar sig på en öppen prekvalificering, varav 4 bidrag gick vidare 
till en andra omgång. Det vinnande förslaget ”Hamnkvarteret” är underlag för detta 
detaljplaneförslag.  

Syfte och huvuddrag 
Detaljplaneförslaget ger möjlighet att bebygga området med ett nytt flerfamiljshus 
vid Hamngatan/Landsvägen samt att omvandla befintlig byggnad till bostäder. 
Planen omfattar ca 85 bostäder med lokaler/service i bottenvåningen på den nya 
byggnaden, uppförs av Fastighets AB Förvaltaren, och planeras att upplåtas med 
hyresrätt.  
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Förslaget ska tillföra platsen tydliga urbana kvaliteter och ska åstadkomma ett 
tillskott i stadsbilden som förstärker känslan av entré till Sundbyberg. Den ska värna 
befintliga kvaliteter och stärka sammanhanget mellan nytt och gammalt. Materialval 
ska ha släktskap med omgivande, robusta industribyggnader. Särskild hänsyn om 
befintliga kulturvärden ska tas vid omdaning av befintlig fabriksbyggnad från 1800-
talets slut. 

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 kap.  

Planområdet 

Läge och areal 
Planområdet består av fastigheterna Hamnen 8 och del av Sundbyberg 2:4. 
Planområdet ligger i västra delen av Lilla Alby, i anslutning till Bällsta bro, och 
avgränsas av Hamngatan, Landsvägen, Bällstaviken och fastigheten Hamnen 14. 
Sammantagen areal är cirka 2750 m2.  

Orienteringskarta med planområdet inom röd markering 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Hamnen 8 ägs av Fastighets AB Förvaltaren. Fastigheten Sundbyberg 
2:4 ägs av Sundbybergs stad.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
I Sundbybergs stads översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige mars 2013, ingår 
planområdet i stadsdelen Lilla Alby bestående av blandad bebyggelse med goda 
kollektivtrafikförbindelser. Området längs Bällstån/Bällstaviken anges som 
utvecklingsområde för ett attraktivt gång- och cykelstråk.  
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Gällande detaljplaner 
Området omfattas till största del av detaljplan C 381 som utgörs av gatumark för 
allmän fordonstrafik samt spårtrafik och kvartersmark i form av en byggrätt (ca 7 
vån) för handel och kontorsverksamheter ovan trafikområdet. Den befintliga 
byggnaden har i detaljplanen bestämmelsen q, vilket innebär att byggnaden inte får 
rivas och exteriören får inte förvanskas. Även byggnadens stomme, trapphus, 
bjälklag och planlösning ska behållas så långt som möjligt. En mindre byggrätt om 
50 kvm i en våning tillåts på den befintliga byggnadens västra sida, mot Bällstån. 
Genomförandetiden för detaljplan C 381 var 5 år och gick ut den 26 juni 2014. 

Gällande detaljplan C381, för största delen av planområdet. 

Hamngränd, området mellan Hamnen 8 och Hamnen 14, innefattas av detaljplan 
C356, och i denna plan anges att det på fabriksbyggnadens södra sida får anordnas 
burspråk på fasad (v1), till en yta av max 40 kvm BTA, minst 3 m över markplanet. 
Genomförandetiden för detaljplan C 356 är 15 år och går ut den 15 mars 2022. 
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Gällande detaljplan C356, i anslutning till planområdet, där blåmarkerad yta (v1) berör 
fabriksbyggnaden. 

Illustrationen visar gällande detaljplaner (C356 och C381) vid planområdet. 

Planeringsförutsättningar, befintliga förhållanden 

Riksintresse 
Planområdet innehåller inga områden av riksintresse. Bromma flygplats är dock av 
riksintresse för luftfarten och centrala Sundbyberg ligger inom flygplatsens 
influensområde. Det innebär att inga byggnader eller andra fasta föremål får 
uppföras över +59,4 meter över havet (möh). 

Radar 
Den aktuella fastigheten ligger inom skyddsområdet för LFVs radarstation i Bällsta. 
Inom skyddsområdet råder begränsning i byggnadshöjd enligt ICAO DOC 015. 
Den högsta byggnadshöjd som LFV, enligt yttrande 11 april 2017, kan tillåta på 
fastigheten är 56 meter över nollplanet, inkluderande tillbyggnader som master, 
torn, ventilation, hisschakt etc. 
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Planering i närområdet 
Hamnen 8 ligger inom ett utvecklingsområde i Sundbyberg, där mycket händer. 
Längs Bällstaviken och vidare längs Bällstaån har nya områden vuxit upp och i och 
med det har strandpromenaden längs vattnet förbättrats.  
Landsvägen har på senare år utvecklats som en viktig, central pulsåder i Sundbyberg 
och kring denna håller staden på att förtätas och förädlas, t ex i kv. Franstorp, kv. 
Kabeln och kv. Eken. Arbetet med att utveckla Sundbybergs centrum fortgår även i 
planerna på att däcka över spårområdet för att få en mer sammanhållen stadskärna. 

Områdets historia och förutsättningar 

Historik/Omgivande bebyggelse 
Sundbybergs stadskärna har sitt ursprung i en första stadsplan från år 1899. 
Rutnätsplanen utgick från järnvägens dragning. Bebyggelsen var varierad med villor, 
verkstäder, fabriker och flerbostadshus. År 1942 upprättades en ny stadsplan för 
staden och i denna plan är området längs Bällstaviken planerat för industriändamål, 
där industrierna längs vattnet nyttjade Bällstaviken för transporter. Landsvägen, som 
är Sundbybergs äldsta huvudgata, hade tidigt en karaktär av mötes- och samtalsplats 
med flera hållpunkter. Vid den västra entrén till den nya industriorten, vid Bällsta 
bro, välkomnades man kring sekelskiftet av välbyggda fabriksbyggnader på både 
norra och södra sidan.  Många industribyggnader kring Landsvägen är bevarade, 
och ger fortfarande ett gediget och robust intryck till Sundbybergs centrum. 

 
Fabriksbyggnaden inbäddad i grönska år 1986. Foto Nils-Åke Siversson  

Kulturhistoriska värden på befintlig byggnad 
I kvarteret låg ursprungligen Sundbybergs första hamn. Strax söder om Bällsta bro 
lade båtarna från Stockholm till, framdrivna av roddarmadammer och dalkullor. 
Ångsluparna, som kom 1830, trafikerade rutten fram till 1924.  
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Sedan slutet av 1870-talet har olika industrier etablerats och avlöst varandra i 
området. Ångsåg, ångkvarn och garveri är några exempel på de tidigaste 
verksamheterna. 

Byggnaden som ligger på platsen idag uppfördes under 1800-talets sista år av 
Skinnförädlingsbolaget. Ritningarna är signerade M Forsberg, 1899. 1905 köptes 
fastigheten av det tyska företaget Ferdinand Mühlens, som tillverkade parfym, 
Kölnervatten eller Eau de Cologne av märket 4711 och fabriksbyggnaden byggdes 
då om för ändamålet. 1913 skedde ytterligare utbyggnader och 1941 tillkom 
lagerbyggnaden i trä längs Landsvägen som sedan revs i samband med bygget av 
tvärbanan. 1963 moderniserades byggnaden för rakvattentillverkning. 1965 övertogs 
fastigheten av det amerikanska företaget Pfizer. 1970 köpte Sundbybergs stad 
”parfymfabriken” och tillverkningen upphörde. Idag hyrs byggnaden av olika firmor 
inom reklam och databranschen. 

Landskapet, rekreativa miljöer 
Planområdet ligger strategiskt i entrén till Sundbybergs stad vid Bällsta bro. Det 
präglas av nybyggnation längs dalgången för Bällstaviken, i väster Mariehäll och 
söderut av det nybyggda bebyggelsestråket längs Strandpromenaden. Bällstaån 
utgjorde en gång en viktig förutsättning för fabriksetableringen i egenskap av far- 
och fraktled. Idag är den därför, ur kulturhistoriskt perspektiv, en viktig 
informationsbärare i industrimiljön. 

Det finns ett bra utbud av gröna och rekreativa miljöer i områdets närhet. Ca 250 
meter söderut finns Tuvanparken som ner mot vattnet övergår i Strandtorget. I 
Tuvanparken finns rekreationsytor i form av lekplats, bollplan och hundrastgård. 
Strandtorget är en utvidgning av Strandparken, det stråk som ska bidra till en bättre 
vattenkontakt för området. Strandtorget utgör det publika stråk längs Bällstaviken 
och Bällstaån som sträcker sig från Solvalla till Solna och Pampas. I 
storstockholmsskalan utgör stråket en viktig pusselbit i ett regionalt rörelsemönster 
för gående och cyklister. 

Vidare 450 m norrut längs Strandparken finns Marabouparken, som utformades i 
Marabous regi under mitten av 1900-talet. 2006 köptes parken av Sundbybergs stad 
och 2010 invigdes Marabouparkens konsthall. 

Mark och vegetation 
Planområdet idag utgörs, förutom byggnader, av hårdgjord yta som används som 
parkerings- och angöringsyta. Ner mot vattnet finns inom planområdet en grönyta 
för gång- och cykel, med vegetation i form av mindre träd och buskar. 

Grundförhållanden 
Enligt jordartskartan (SGU, 2017a) ligger fastigheten på ett område med 
underliggande jordlager av postglacial lera med ett jordlager av fyllning ovan. 
En geoteknisk rapport och ett geotekniskt PM bör tas fram.  

Radon 
Markområdet ligger inom område som på kommunens markradonkarta utmärkts 
som normalriskområde för markradon. Vid byggnation av bostad på mark ska 
markradon kontrolleras. Mätning av radonvärden bör föregå detaljprojektering och 
nödvändig grundkonstruktion ska väljas utifrån de uppmätta värdena. 
Radonmätning utförs i färdig byggnad.  
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Störningar och risker 

Buller 
En bullerutredning har genomförts av Structor, 10 maj 2015. Bullerutredningen 
visar att platsen är bullerutsatt från tre sidor; Bällsta bro/Landsvägen, Hamngatan 
och Karlsbodavägen (på andra sidan Bällstaviken). Regeringens riktvärden och 
Boverkets allmänna råd för trafikbuller ska följas. Bullerproblematiken ska även 
uppmärksammas vid utformning/placering av fläktsystem och liknande inom 
bebyggelsen och mot befintliga byggnader. Bostäderna ska klara ljudförhållanden 
enligt Boverkets byggregler, (BBR 7:2). 

Förorenad mark 
I dagvattenutredningen från Tyréns 13 april 2017 redovisas att det finns stor risk att 
fastigheten är förorenad. Det är en industrifastighet som enligt Planeringsunderlag 
1, (Länsstyrelsens WebbGIS, 2017a) är klassad som Primär bransch: övrig organisk 
kemisk industri och som Sekundär bransch: Garveri – krombaserad; Varv utan 
halogenerade lösningsmedel/giftiga bottenfärger; Grafisk industri. Den orange 
stjärnan (i figur nedan) betyder Stor risk för potentiellt förorenade områden.  

(Bildkälla: Länsstyrelsens WebbGIS, 2017a) 

Översvämningsrisk 
Enligt översvämningskarta (ur dagvattenutredningen) från 2016 är området, i läget 
för den befintliga fabriksbyggnaden, särskilt utsatt för översvämningsrisk. 
Fastighetens lägsta punkt ligger på + 1,8 meter över havet. Fastigheten ligger inom 
ett område som riskerar att påverkas av höga vattennivåer i Mälaren (via 
Bällstaviken). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort en 
konsekvensanalys över samhällsviktiga verksamheters påverkan vid översvämning i 
Mälaren. De områden som ingått i denna studie är de som ligger under nivån 3,1 
meter över havet i anslutning till Mälarens tillrinningsområde. Mälarens medelnivå 
ligger på + 0,9 möh och 50-årsnivå ligger på + 1,46 möh medan 100-årsnivå ligger 
på + 1,5 möh, se Figur 9. Fastigheten påverkas dock bara vid mycket höga nivåer i 
Mälaren. 
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(Bildkälla: Länsstyrelsens WebbGIS, 2017b) 

Trafik, parkering och angöring 

Biltrafik 
I bullerutredningen från Structor 10 maj 2017 redovisas troliga trafikflöden år 2030. 
Ursprungliga vägtrafikflöden är tagna ur Trafikmätning: 2016-10-20 – 2016-12-01, 
från Sundbyberg Stad. Enligt Structors analys blir trafikmängden på Hamngatan ca 
9400 fordon/vecko-dygn år 2030, på Landsvägen 6900 fordon/dygn, Bällsta bro 
blir trafikmängden ca 19700 fordon/dygn och på Karlsbodavägen ca 13000 
fordon/dygn.  

Kollektivtrafik 
Planområdet har ett mycket gott kollektivtrafikläge. Tvärbanans hållplats Bällsta bro 
ligger i direkt anslutning till planområdet (30 m) och inom 500 m når man både 
tunnelbanestationen och pendeltågsstationen vid Sundbybergs centrum. Flera 
busslinjer trafikerar Landsvägen/Bällsta bro och närområdet. En eventuell angöring 
för pendelbåtstrafik från Strandparken är under utredning.  
Tvärbanan har i dagsläget ca 218 tågpassager under ett vardagsdygn, flödet beräknas 
öka marginellt fram till år 2030.  

Gång/cykel 
Längs Landsvägen finns separata cykelbanor som ingår i regionalt cykelnät. Över 
Bällsta bro blir gång- och cykelbanan gemensam yta. Längs Hamngatan cyklar man 
på körbanan förbi planområdet, men söder om området blir cykelbanan separat och 
dubbelsidig. 

Parkering/angöring  
Generellt i centrala Sundbyberg och Lilla Alby efterfrågas parkeringsplatser då 
många saknar parkering inom egen fastighet. Fastigheten angörs idag från 
Hamngatan. Parkeringsplatser och vändplan finns inom kvartersmark idag. 

Service/Arbetsplatser/skola/förskola 
Närheten till Sundbybergs centrum och dess varierade utbud av service och 
arbetsplatser är mycket god. Bibliotek finns i Signalfabriken ca 300 m bort och 
närmaste vårdcentral ligger på Sturegatan, ca 500 m från planområdet.  
Tre förskolor finns inom 300 m och till Lilla Alby skola (årskurs F-6) är det ca 400 
meter. Till Ängskolan (årskurs F-9) är det cirka 1 km. 
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Förslag och konsekvenser 

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. Se vidare under rubriken ”miljö- och 
hälsokonsekvensbeskrivning” i slutet av planbeskrivningen.  
Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen inte kunna medföra en betydande 
miljöpåverkan.  

Bebyggelse 
Planområdet med den befintliga fabriksbyggnaden föreslås kompletteras med en ny, 
16 våningar hög, fristående byggnad för bostads- och centrumändamål. Inom 
kvarteret och i anslutning till omgivande gatu- och vattenrum skapas därigenom två 
platser, en som blir ett mer offentligt torg mellan husen och i direkt anslutning till 
Hamngatan. En plats blir privat gård i svackan mellan den befintliga industri-
byggnaden och tvärbanan. Den nya byggnaden avses innehålla bostäder i plan 2-15 
och i gatuplanet finns, förutom entré till bostäderna, verksamhetslokaler som vetter 
mot torgbildningen vid Hamngatan. Högst upp i byggnaden avses en gemensam 
takterrass anläggas. Den befintliga ”parfymfabriken” avses konverteras från 
industribyggnad till bostäder och i suterrängplanet mot Bällstaviken ordnas en lokal 
lämplig för t ex restaurangändamål. 

Situationsplan, illustration från projekttävlingen. (Bild Jägnefält/Milton) 
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Arkitektur  
Förslaget från tävlingen består av en ny byggnadskropp med en robust och enkel 
utformning som grundas i de omgivande industribyggnadernas formspråk. Den nya 
byggnaden ska också ha denna enkelhet, tydlighet och flexibilitet för att på så sätt 
fortsätta bygga ett kvarter som kan klara sig på mycket lång sikt. Byggnaden 
utformas med tegel eller slammade fasader i en ljus kulör och fönsterkarmarna 
lackas i samma färg för att förstärka det enkla och tydliga formspråket. Minst 50% 
av fasadytan ska bestå av glas och ska ha ett horisontellt uttryck. 

Byggnadens normalplan består av fyra lägenheter där varje lägenhet går över hörn. 
Alla lägenheter har indragna balkonger som också ger delvis bullerskydd för 
bostäderna i ett bullerutsatt läge. Det översta våningsplanet har en för alla boende i 
kvarteret gemensam tvättstuga och en takterrass som också den är bullerskyddad. 

 
Vy från Landsvägen, illustration från projekttävlingen. (Bild Jägnefält/Milton) 

 
Entréplan, illustration från projekttävlingen. (Jägnefält/Milton) 
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Fasad mot norr, illustration från projekttävlingen. (Bild Jägnefält/Milton) 

Kulturhistoriskt värde 
Den f.d. parfymfabriken är den äldsta fabriken i industrikvarteret och representerar 
Sundbybergs långa industrihistoria. Byggnaden är uppförd i tegel och ligger i 
suterräng. Taket är ett plåtklätt sadeltak med 4 st. takkupor ut mot Bällstaån. Under 
taklisten finns en dekorativ list med tandsnittsmönster. Den västra fasaden 
tillsammans med den norra gavelfasaden är byggnadens huvudfasader, med synligt 
tegel. Övriga väggytor är vitslammade. Den norra gaveln har troligen inte varit 
vitslammad från början utan har haft synligt tegel.  

Ett antikvariskt yttrande för den gällande detaljplanen C381, från Per Nelson 
Byggnadsvårdsbyrå 14 november 2004, ligger till grund för ställningstagande 
angående bevarande även i denna plan. I ombyggnationen av den befintliga 
byggnaden ska de antikvariska värdena i den norra och västra fasaden, inklusive de 
fyra takkuporna, bevaras i befintlig utformning med försiktig restaurering. Befintlig 
stomme, trapphus och hissläge bibehålls också. För att klara bullerkraven i 
lägenheten mot norr föreslås en indragen balkong per våning mot gården på 
byggnadens östra fasad, även på takvåningen. De ska inte sticka ut utanför 
fasadliv/takfot. En utökning av fönsterytor samt franska balkonger föreslås tillåtas 
på fasad mot söder. Ett mindre antal utanpåliggande balkonger kan tillåtas in mot 
gården, men de ska då utformas med stor hänsyn till befintliga kulturvärden. 
Möjligheten till utbyggnad av burspråk (max 40 kvm) på fabrikens södra fasad i 
gällande detaljplan (C356) föreslås ligga kvar och denna del införlivas därmed inte i 
planområdet. 
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Bostadshuset sett från Bällsta bro, ill. från projekttävlingen. (Bild Jägnefält/Milton) 

Konstnärlig utsmyckning 
I Sundbybergs översiktsplan från 2013 anges som mål att cirka en procent av 
produktionskostnaden vid byggandet ska användas till konstnärlig utsmyckning. 

Solstudie 
Solstudien, utförd av Jägnefält/Milton 22 maj 2017, visar att slagskuggan från den 
nya byggnadskroppen framförallt hamnar på gatumark (Landsvägen). Kvällstid 
berörs närmsta byggnaden i kv. Franstorp, men inte i den utsträckningen att 
dagsljuskravet för lägenheterna frångås. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät 
vid området. Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till regionalt 
reningsverk i Bromma.  

Värme 
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga 
energieffektivitet. Byggnaderna kommer att anslutas till fjärrvärmenätet. 

Avfallshantering 
Enligt Sundbybergs stads riktlinjer för avfallshantering ska mobil sopsug installeras. 
På grund av platsbrist och angöringssvårighet föreslås sopsugsanläggningens 
tömning lösas med servitut på allmän platsmark. Det innebär att ledning för 
tömning går ut på allmän platsmark, under gång- och cykelbana och att mellan 
angöring och cykelbana placerar tömningsluckan, i form av ett fyrkantigt 
brunnslock. Locket förses med värmeslingor för att klara tömning vintertid. Kärl 
för källsortering och grovsoprum anordnas inom fastigheten. 
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Exempel på marklucka för tömning av sopsug. (Bild Jägnefält/Milton) 

Trafik och parkering 

Trafik 
Den trafik som den nya bebyggelsen medför är liten till sin omfattning och kan inte 
förväntas påverka situationen i området nämnvärt. Ett något ökat antal 
fordonsrörelser per dygn kommer dock att ske.  

Bilparkering 
Parkering är inte planerad inom fastigheten utan behovet avses lösas med 
parkeringsköp. Det innebär att exploatören ordnar parkering på annan plats än 
inom den egna fastigheten. Parkeringsinköp kräver att avtal uppvisas i samband 
med att avtal om parkeringstal och mobilitetsåtgärder sluts med staden. 
Mobilitetsåtgärder innebär att byggherren åtar sig åtgärder i form av exempelvis 
inflyttningspaket till boende som stöttar hållbara färdmedel, skolreseplaner, 
strategisk planering av cykelutrymmen, bilpool m.m. enligt Sundbybergs 
mobilitetsprogram som planeras att antas under 2017.  

Angöringsplats för bilar och parkeringsplats för rörelsehindrade ska tillhandahållas 
inom torgytan mot Hamngatan, enligt illustration i plankartan. 

Cykelparkering 
För att gynna hållbart resande, såsom cykling, bör cykelparkering anordnas nära 
entréerna. Cykelparkeringen klarar stadens krav på en cykelplats per rumsenhet i 
bostäderna. I källarplanet, med dagsljus från gården, finns en cykelverkstad och ett 
cykelgarage för ca 200 cyklar. På torget mot Hamngatan finns några cykelplatser 
utomhus. Totalt finns i tävlingsförslaget plats för ca 220 cyklar.  

Mark och vegetation 
Planområdet är till största delen hårdgjord yta idag och med planerna för den nya 
gården mellan husen så blir en del av ytan planterad och därmed genomsläpplig för 
dagvatten. Här planeras också ett dagvattenmagasin för vattnet från fastighetens 
hårdgjorda ytor. En lekyta avses anläggas på den gröna bostadsgården, medan torget 
mot Hamngatan blir hårdgjort och publikt. Torget utförs som körbart bjälklag och 
ska ansluta till Hamngatans höjder. Den del av planområdet som tillhör 
Strandparken, ner mot Bällstaviken, ska behållas grön. 
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Illustration över gård mot ny byggnad. (Bild Jägnefält/Milton)  

Miljö- och hälsokonsekvenser 

Klimat, byggskede och uppfyllelse av miljömål 
Planen bedöms inte medföra negativa konsekvenser för klimatet. Byggskedet 
innebär störningar av olika slag. Riktlinjer vid bullrande arbeten ska tillämpas. 
Planförslaget är förenligt med målen i Sundbybergs stads klimat- och 
hållbarhetspolicy (antagen i kommunfullmäktige 27 maj 2013) främst genom att 
planområdet ligger i ett mycket gynnsamt läge ur kollektivtrafiksynpunkt. 

Hållbarhet & innovation 
Gedigna naturmaterial bidrar till hållbarhet över tid. Välplanerad bygglogistik med 
målsättning att minska transportbelastning, buller och CO2 utsläpp presenteras som 
målsättning för detta projekt. Ett utökat antal cykelparkeringar erbjuds.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 
miljöbalken 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor som till exempel trafik. En miljökvalitetsnorm kan exempelvis ange 
en högsta tillåtna halt av ett ämne i vatten, luft eller i marken. 
Miljökvalitetsnormer för ytvatten finns för ekologisk och kemisk status samt för 
ekologisk och kemisk potential, de senaste gäller i så kallade kraftigt modifierade 
vatten. Utgångspunkten är att alla vattenförekomster ska ha uppnått god ekologisk 
status till år 2015. Om god ekologisk status inte kan uppnås i en vattenförekomst, 
och det inte beror på hydromorfologisk påverkan, kan vattenförekomsten istället bli 
föremål för undantag såsom tidsfrist till år 2021 eller få mindre stränga kvalitetskrav. 
I detta fall leds dagvatten från planområdet till Bromma avloppsreningsverk, varpå 
miljökvalitetsnormerna för avrinningsområdena inte påverkas. 
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Dagvatten 
Med hänsyn till vattensituationen i tätortsområden är det viktigt att bebyggelse 
alstrar så begränsade volymer dagvatten med så låg föroreningsnivå som möjligt. 
Enligt Sundbybergs stads dagvattenpolicy ska ett hållbart omhändertagande av 
dagvatten skapa värden för stadsmiljön och minimera negativ påverkan på naturen 
och människors hälsa. En dagvattenutredning har genomförts av Tyréns 13 april 
2017. Dagvattenutredningen ligger till grund för byggnationen. Hanteringen av 
dagvatten ska följa Sundbybergs riktlinjer för hantering av dagvatten. I händelse av 
större regn utgör inte planområdet något instängt område för vattenavrinning.  
Det övre jordlagret har hög genomsläpplighet vilket är fördelaktigt för 
infiltrationsanläggningar men med den historiska kännedomen om tidigare 
verksamheter på platsen och då det finns stor risk för att marken är förorenad 
avråds det från att nyttja dagvattenlösningar som bygger på infiltration då det 
riskerar att i första hand förorena grundvattnet.  

Luftkvalitet  
Ingen aktuell luftföroreningsberäkning är gjord för planområdet. Intag av luft till 
byggnader bör alltid placeras så att bästa möjliga tilluftskvalitet erhålls. Detta är 
särskilt viktigt vid byggnation intill starkt trafikerade vägar och gator.  

Grönytefaktor 
Enligt Sundbybergs stads översiktsplan ska en grönytefaktor 0,3 användas för 
tomter som ska bebyggas i centrala Sundbyberg. Fastigheten har vid beräkning, 
framtagen av Jägnefält/Milton 22 maj 2017, klarat kravet på grönytefaktor (0,3) och 
uppnår grönytefaktor 0,39. Se vidare i beräkning av grönytefaktor. 

Trafikbuller  
Höghusets understa våning samt en lägenhet på näst understa våningen klarar ej 
riktvärdena för bostäder, även med kompensationsåtgärder. För dessa delar av 
höghuset rekommenderas verksamhetslokaler istället för bostäder. Med hjälp av 
indragna och skärmade balkonger får alla lägenheter ljudnivåer motsvarande 
ljuddämpad sida vid hälften av bostadsrummen, som kompensation för att 
riktvärdena ej klaras. På den ljuddämpade balkongen ska det finnas öppningsbart 
fönster för vädring. Fasadens ljudisolering måste studeras mer i detalj i ett senare 
skede för att säkerställa att kraven för ljudnivåer inomhus uppfylls. 

Vid flera enskilda uteplatser (balkonger) beräknas ljudnivåer över riktvärdena för 
uteplats. För att säkerställa tillgång till uteplats som uppfyller riktvärdena kan en 
gemensam uteplats anläggas. En för fabrikshuset och höghuset gemensam uteplats 
planeras på höghusets tak. Detta område beräknas klara riktvärdena för uteplats. 
För att även gården ska fungera som uteplats enligt riktvärdena för buller kan skärm 
mot tvärbanan och Bällsta bro behöva uppföras. Denna skärm får inte byggas högre 
an 1,0 m över tvärbanans rälshöjd. 

Vibrationer 
Tvärbanan som går förbi planområdet har en hållplats alldeles intill samt en skarp 
kurva varför tågen i beräkningarna antas ha en högsta hastighet på 30 km/h, vilket 
medför att vibrationsnivån blir låg. Tvärbanans vagnar är passagerartåg och inte 
speciellt tunga, vilket medför svaga vibrationer. 
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Störningar/Störande verksamhet 
Den trafik som den nya bebyggelsen alstrar är liten till sin omfattning och kan inte 
förväntas påverka situationen i området nämnvärt.  

Riskbedömning  
Landsvägen används inte för transport av farligt gods enligt Trafikverkets nationella 
vägdatabas (NVDB). Ingen väg i närheten av planområdet är klassad som primär eller 
sekundär transportväg för farligt gods. Både det nya bostadshuset och den befintliga 
byggnaden kommer, i händelse av olycka, att kunna utrymmas både mot gård och 
gata/torg. 

Föroreningar i mark 
I det fall det förekommer markföroreningar får inte bygglov ges för ändrad mark-
användning till bostadsändamål förrän kraven för känslig markanvändning uppfylls. 
Mark under hårdgjorda ytor (ex. asfalterade) kan godtas som mindre känslig 
markanvändning (MKM). För mark under bostadshus och icke hårdgjord mark bör 
vid eventuell avvikelse från KM platsspecifika riktvärden för respektive kritisk 
förorening redovisas. Anmälan enligt miljöbalken ska inlämnas till miljökontoret 
innan schaktning i förorenad jord påbörjas. 

Risk för brand 
Framkomlighet och bärighet för räddningstjänstens fordon ska beaktas. 

Hälsokonsekvensbedömning 
Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att 
upptäcka brister vid planering. Bedömningen kan göras på tre nivåer där den 
grundligaste är en utredning. I detta planarbete analyseras hälsokonsekvensen med 
tre 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 
hälsomål? Svaren på dessa frågor är ja. Det är främst tillgången till rekreation i 
närmiljön och möjlighet att arbeta och leva inom gång- cykelavstånd som ger ett 
positivt utfall i denna bedömning. 

FN: s konvention om barnets rättigheter 
Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop. 1997/98:182 
i planarbetet. I granskning av barnkonsekvenser har såväl barnets sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheter, som barnets rätt till lek, vila och fritid 
analyserats. Barnets rätt till aktivt deltagande i samhället och dess rätt till lika värde 
har uppmärksammats. Bedömningen är att projektet inte innebär några negativa 
konsekvenser för barn. Förslaget har en förhållandevis liten friyta på den enskilda 
fastigheten men det finns en planerad yta för lek på den gröna gården mot nordväst 
och Bällstaviken.  

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning  
Kommunen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning prop. 2008/09:28 som syftar till att undanröja hinder för 
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Målsättningen är att 
alla personer har delaktighet på lika villkor oavsett funktionshinder. Planarbetet 
inbegriper främst den fysiska miljön genom att identifiera och undanröja hinder och 
barriärer mot tillgänglighet avseende byggnader, vägar, transportmedel och andra 
inom- och utomhusanläggningar, däribland bostäder, vårdinrättning och 
arbetsplatser. 
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Trygghets-, säkerhets- och jämställdshetsperspektiv 
Enligt översiktsplanen ska Sundbybergs stad arbeta aktivt för att skapa ökad 
trygghet och mångfald av naturliga mötesplatser som bidrar till en levande miljö och 
jämlik användning av staden och dess utbud. Planering ska ske med utgångspunkten 
att människor har skilda förutsättningar och behov och arbetet sker mot målet att 
den kommunala servicen ska finnas till för alla, att alla ska ha samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i 
allas vardag. En trygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig. Detta 
förslag ger en tryggare miljö med en blandning av bostäder och verksamheter. En 
parkeringsyta mot Hamngatan ersätts av bebyggelse och ett anlagt torg vilket bör 
öka trygghetskänslan för förbipasserande.  
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Detaljplanens genomförande/Genomförandebeskrivning  

Inledning  
Genomförandefrågoravsnittet 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. Planarbetet har bedrivits med utökat 
planförfarande i enlighet med PBL 2010:900 i sin lydelse från 2 januari 2015.  

Organisatoriska frågor 

Tidplan  

För detaljplanen gäller följande tidplan:  

Samråd  tredje kvartalet 2017 
Granskning  andra kvartalet 2018 
Antagande  tredje kvartalet 2018 
Laga kraft fjärde kvartalet 2018 (förutsatt att detaljplanen inte 

överklagas) 

När detaljplanen vunnit laga kraft kan ansökan om lov och lantmäteriförrättningar 
enligt detaljplanen prövas. 

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  

Marken inom planområdet ägs av:  

Hamnen 8  Fastighets AB Förvaltaren 
Sundbyberg 2:4 Sundbybergs kommun 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning  

Allmän plats  
Sundbybergs kommun är huvudman för allmän plats (gata och park) inom 
planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och 
underhåll av allmän plats inom planområdet. Fastighetsägaren/byggherren 
Fastighets AB Förvaltaren svarar för kostnaden för utbyggnad av allmän plats.  

Kvartersmark 

Fastighetsägaren/byggherren Fastighets AB Förvaltaren bekostar och ansvarar för 
samtliga åtgärder gällande byggande, drift och underhåll inom kvartersmark.  
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Vatten, avlopp och dagvatten  

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Sundbybergs Avfall och Vatten AB är huvudman för allmänna vatten-, 
spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar, och ansvarar för 
dess utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt.  Sundbyberg 
Avfall och Vatten AB ansvarar för att upprätta nya förbindelsepunkter 0,5 meter 
utanför fastighetsgräns. Byggherren ansvarar för att kontakta ledningsägaren innan 
åtgärder vidtas som påverkar ledningsägarnas anläggningar. Eventuell flytt av 
ledningar bekostas av byggherren.  

El, tele etc. 

Vattenfall Elnät AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Access AB är 
huvudman för telenätet. Huvudman för fjärrvärmenätet är Norrenergi AB. 
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.  

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  
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och byggherrarna. 
Exploateringsavtalen kommer att tecknas före beslut om antagande av detaljplanen 
och antas av kommunfullmäktige innan detaljplanen antas. Detta avtal reglerar 
närmare kostnads- och ansvarsfördelningen mellan kommunen och 
fastighetsägarna. 

Exploateringsavtalet ska innehålla tidplan och överenskommelser om 
marköverlåtelser, rättigheter med mera. Avtalet ska också reglera ansvar och 
finansiering för anläggande av gator och andra allmänna platser och anläggningar 
för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder som är kopplade till 
detaljplanens genomförande.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning  
All jord är indelad i fastigheter. En traditionell fastighet är avgränsad horisontellt på 
marken. I teorin sträcker sig en fastighet från markytan in till jordens medelpunkt 
och ut i rymden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera. Inom 
planområdet kan nya fastigheter bildas genom avstyckning från befintliga 
fastigheter. En hel fastighet eller delar av en fastighet kan överföras till en annan 
fastighet genom fastighetsreglering.  

Detaljplanen medför att nedanstående åtgärder behövs för att fastigheterna och 
deras gränser ska överensstämma med detaljplanen. 

Allmän plats  

Planförslaget innebär inga ändringar av kvartersmark till mark för allmän plats. 

Kvartersmark  

Följande fastighetsreglering är nödvändig för att anpassa fastighetsgränserna till 
planförslaget:  
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Del av fastigheten Sundbyberg 2:4 ska överföras till fastigheten Hamnen 8. De 
områden som ska överföras är markerade med röd begränsningslinje i karta nedan. 
 

 

Servitut och ledningsrätter 
Servitut är en rätt att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet. Det kan 
till exempel röra sig om rätten att ta väg eller nyttja en brunn på en annan fastighet. 
Ett servitut kan också innebära att den andre fastighetens ägare förbinder sig att inte 
använda sin fastighet på visst sätt. Servitut kan därmed vara positiva eller negativa. 
Servitutsförhållandet gäller alltid mellan fastigheter. Annars benämns rättigheten 
som ett arrende eller en nyttjanderätt. Det finns två huvudtyper av servitut; 
avtalsservitut (avtal upprättas) och officialservitut (myndighetsbeslut). Ledningsrätt 
är en servitutsliknande rättighet som kan upplåtas till förmån för både en juridisk 
person eller en fastighet. Ledningsrätt är precis som namnet antyder en rätt att 
använda någon annans mark för ledningsändamål. Ledningsrätt kan upplåtas för 
ledningar för allmänna ändamål, exempelvis data- och telekommunikationsledning 
samt vatten- och avloppsledningar. Ledningsrätt kan endast bildas av 
lantmäterimyndigheten.  

Inverkan på befintliga rättigheter  

Fastigheten Hamnen 8 belastas av servitut för spårvägstrafik till förmån fastigheten 
Sundbyberg 2:4. Till förmån för fastigheten Hamnen 8 finns två servitut som 
belastar angränsande fastighet Hamnen 14. Servituten ger Hamnen 8 rätt till 
utbyggnad av burspråk respektive rätt till tillträde för skötsel av fasad.  
Planförslaget innebär ingen påverkan på befintliga rättigheter.  

Nytillkomna rättigheter 

Byggherren avser att lösa del av fastighetens avfallshantering med mobil sopsug. Se 
vidare kapitel ”Avfallshantering” ovan. Avtal om servitut för sopsugsbrunn på 
fastigheten Sundbyberg 2:4 ska tecknas mellan Sundbybergs kommun och 
byggherren. Byggherren ska ansöka om inskrivning av servitutet. 
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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. 

Befintliga och nya gemensamhetsanläggningar 

Ingen befintlig gemensamhetsanläggning finns inom planområdet. Inga nya 
gemensamhetsanläggningar behöver bildas. 

Befintliga och nya ledningsrätter 

Ingen befintlig ledningsrätt finns inom planområdet. Ingen ny ledningsrätt behöver 
bildas. 

Ansökan om lantmäteriförrättning  
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder ske. Ansökan 
om överföring av mark inlämnas till Lantmäteriet. Byggherren ansvarar för att 
ansöka och bekosta de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för att genomföra 
detaljplanen. 

Tekniska frågor  

Gator och parkering  
Planförslaget innebär en mindre ombyggnad av befintliga allmänna gator. 
All parkering som behövs för bostäderna ska lösas genom parkeringsköp. Se vidare 
kapitel ”Bilparkering” ovan.  

Ledningar  

Vatten och avlopp  

Inom planområdet finns inga allmänna ledningar för vatten- och avlopp. 

Dagvatten  

Fördröjning av dagvatten ska ske i enlighet med kommunens dagvattenpolicy och 
principerna om lokalt omhändertagande av dagvatten. Se vidare planbeskrivningen 
under rubriken ”Dagvatten”.  

Fjärrvärme  

Inom planområdet finns inga befintliga allmänna ledningar för fjärrvärme.  

Byggnation  

Störningar under byggtid  

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

Brandskydd  

Fastighetsägarna ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerhetsställd i 
samband med bygglov. Tillträde för räddningstjänstens fordon är tillgodosett. 
Byggherren ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med 
bygglovsansökan.  

Ekonomiska frågor  

Kommunalekonomiska konsekvenser  
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen svarar för drift och underhåll av allmän 
platsmark i planförslaget. Omfattningen av allmän platsmark ökar inte i och med 
planförslaget och påverkar således inte drift- och underhållskostnaderna.  
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Planavgift  
Plankostnadsavtal har upprättats mellan byggherrarna och kommunen angående 
kostnaderna för upprättande av detaljplan för området. Planavgift anses därmed 
erlagd.  

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

Kostnader för ombyggnad allmän plats  
Planförslaget innebär en mindre ombyggnad av allmän plats; gata och park. 
Byggherren ska bekosta dessa ombyggnader. Villkoren för genomförande och 
finansiering av ombyggnaderna fastställs i exploateringsavtalet. 

Kostnader för kvartersmark  
Fastighetsägaren/byggherren bekostar byggnation inom kvartersmark.  

Fastighetsägaren/byggherren får kostnader för nödvändig marköverföring och 
servitut. Villkoren för marköverföring och upplåtelse av servitut fastställs i 
exploateringsavtalet.   

Förrättningskostnader  
Förrättningskostnader uppstår i samband med en lantmäteriförrättning. 
Förrättningskostnaderna beror på tidsåtgången och gällande förrättningstaxa. 
Byggherren står för kostnaden för lantmäteriförrättningar som krävs i och med 
genomförandet av detaljplanen.  

Teknisk försörjning  
För anslutning till det allmänna va-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt 
Sundbyberg Avfall och Vatten ABs vid varje tillfälle gällande va-taxa. Avgiften 
utgörs av anläggningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgift (periodisk avgift). 
Anläggningsavgiftens storlek är bland annat beroende av fastighetens storlek, antal 
lägenheter och om fastigheten ansluts till vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten. 
I och med utbyggnad enligt planförslaget kommer va-avgifterna för fastigheterna 
Hamnen 8 att justeras enligt vid tillfället gällande VA- taxa. Utbyggnad och drift av 
övrig teknisk försörjning (el och tele) finansieras av anslutnings- och brukaravgifter. 
För uppgift om kostnad för anslutning till respektive ledningsnät kontakta 
ledningshavarna. 

Medverkande tjänstemän 
Detaljplanehandlingarna har tagits fram av tjänstepersoner på stadsledningskontoret 
i Sundbybergs stad. Illustrationer har tagits fram av Jägnefält Milton arkitekter. 
 
 
 

Eva Ellenfors   Kaisa Diurson 
tf. planchef   planarkitekt 
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