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Planprocessen  
Från och med den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Denna detaljplan 
påbörjades efter den 2 maj 2011, och är därmed upprättad i enlighet med den nya 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
I den nya lagstiftningen finns inget krav på att detaljplanen ska föregås av ett 
program. Program kommer därför endast att upprättas när det bedöms som 
nödvändigt. Inom detaljplaneområdet finns befintliga byggrätter för kontor och 
bostäder som inte blivit nyttjade. Det nu aktuella förslaget utgör därför ingen 
påtaglig förändring mot gällande förhållanden. Området har även pekats ut i Vision 
2025 för Sundbybergs stadskärna och stämmer väl överens med översiktsplanen. 
Program har därför inte upprättats för detaljplanen.  
 
 

 

 
 
Handlingar 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser och denna planbeskrivning 
inklusive genomförandebeskrivning. Till underlag för planen har även upprättats 
behovsbedömning, bulleruträkningar, geotekniskt PM, dagvattenutredning samt en 
trafikutredning. Som underlag har även använts en riskanalys samt en 
markundersökning. Till detaljplanens granskningsskede kommer även 
gestaltningsprinciperna för området att preciseras mer ingående.  
 
 

Syfte och huvuddrag 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-24 § 350 att ge stadsbyggnads- och 
miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för utveckling av kvarteret 
Kabeln, Löfströms allé-Esplanaden, i Sundbyberg.  Området ges en urban karaktär 
med nya bostadskvarter och offentliga mötesplatser. Kopplingen mellan Annedal 
och Sundbybergs centrum ska stärkas.  
 
 
Stadskärnan är inne i en expansionsfas. Mycket omvandling har redan skett och sker 
idag i och omkring detaljplaneområdet, bland annat genom utbyggnaden av 
tvärbanan (Solnagrenen) samt utvecklingen av kvarteren Plåten och Franstorp.   
 
Utvecklingen i Annedal har bidragit till att öka gångflödena genom kvarteret vilket 
skapar nya möjligheter för bl.a. handel inom området men också behov av 
omgestaltning av de offentliga miljöerna.  
 

  Så här långt har vi kommit i planprocessen. 
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En målsättning är också att sluta gaturummet mot Löfströms allé för att skapa ett 
tydligare och mer stadsmässigt gaturum.  
 
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 kapitlet.  
 

Planområdet 
Läge och areal 
Planområdet ligger i centrala Sundbyberg, på södra sidan om Mälarbanan. 
Planområdet gränsar till Löfströms allé i söder/väster samt till befintliga byggnader 
inom kvarteret i norr och öster. 
 

 
Karta över området med planområdet markerat 
 
De senaste åren har Sundbybergs Stad genomgått en kraftig expansion med stor 
inflyttning av nya medborgare och många nya etableringar av verksamheter och 
företag. Sundbybergs kommun växer snabbast i landet samtidigt som det är landets 
till ytan minsta kommun. En viktig faktor för denna utveckling är det utmärkta 
kommunikationsläget i förhållande till Stockholms stad och tillgången till många 
kollektiva transportmedel såsom tunnelbana, bussar, pendeltåg, fjärrtåg och fr.o.m. 
2013 även tvärbana. 
 
Markägoförhållanden 
Kabeln 5 ägs av Diligentia Storstockholm AB. Delar av planområdet ingår i 
fastigheten Sundbyberg 2:4 som ägs av Sundbybergs Stad. Allmän plats inom 
detaljplaneområdet kommer att tas över av kommunen (se 
genomförandebeskrivning).  
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Sundbybergs stads översiktsplan 2010 hänvisas till Vision för Sundbybergs 
stadskärna 2020.  
 
Vision för Sundbybergs Stadskärna 2020 
I visionen pekas planområdet ut som plats för möjlig exploatering och fastslår att 
det centrala läget nära allmänna kommunikationer gör området attraktivt för 
arbetsplatser och bostäder. En nedgrävning av järnvägen beskrivs även som en stor 
utvecklingsmöjlighet för kvarter Kabeln. I denna detaljplaneetapp ingår dock endast 
de delar som vetter mot Löfströms allé.  
                                                
 

Utdrag ur ”Vision för Sundbyberg 2020: Kvarter Kabeln pekas ut som viktigt utvecklingsområde 
i centrala Sundbyberg. Berörda fastigheter markeras för möjlig exploatering. 
 
Detaljplaner 
Inom planområdet gäller följande detaljplaner: 

- C 340: Detaljplan för kvarteret Kabeln 5 från 2005 
- C 373: Detaljplan för del av kvarteret Kabeln från 2008  

 
Bägge detaljplanerna har fortfarande genomförandetid kvar. Detaljplan C 340 anger 
kontors- och industriändamål i merparten av området och bostäder i en liten del. 
Totalt får 33 800 kvm ny kontors- och industribebyggelse uppföras, och 14 000 
kvm bostäder. Byggnadshöjder är 23-26 meter över nollplanet, samt för ett hus 56 
meter över nollplanet. Detaljplan C 373 vann laga kraft den 12 oktober 2008, 
genomförandetiden är 10 år. Planen anger centrumändamål inom området. En 



 5

större del av området får byggas över med körbart bjälklag och ska vara tillgänglig 
för allmän trafik. 
 
Utvecklingen i närområdet med bl.a. Annedalsområdet och ny tvärbanesträckning 
har gjort att efterfrågan på bostäder och lokaler i området ökat på ett sådant sätt 
som inte gick att förutspå när detaljplanerna togs fram. Ny detaljplan tas därför 
fram för att bättre möta de aktuella förhållandena.  
 
Pågående planer och byggprojekt 
Öster om planområdet finns en ny detaljplan för kvarteret Plåten. Alecta 
Pensionsföräkringar äger fastigheten och utvecklar kvarteret som färdigställs under 
2013. Området innehåller även äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som 
bevaras, främst industribyggnader men även Sundbybergs tidigare stadshus. 
Kvarteret byggs ut med totalt ca 30 000 kvm blandade verksamheter så som handel, 
bostäder, hotell, bibliotek mm samt ett nytt parkeringsgarage under mark.  
 

 
Kvarteret Plåten 
 
Sydöst om planområdet ligger fastigheten Franstorp 1 som ägs av Riksbyggen. 
Inom denna fastighet uppförs i skrivande stund ett flerbostadshus om 16 våningar. 
 
I kvarter Banken öster om planområdet planeras för service- och trygghetsboenden 
samt ombyggnad av befintliga bostäder.  
 
I kvarter Basaren öster om planområdet planeras för påbyggnad av lamellhus på 
befintlig byggnad i sex till åtta våningar.   
 
Precis väster om planområdet vid Marabouparken ligger området Ängen som 
kommer att bilda en ny entré till Sundbyberg från Annedal i Stockholm. I förslaget 
ingår utbyggnad av strandpromenaden och en exploatering med cirka 145 nya 
bostäder. Förutsättningar för näringsverksamhet och förskola inom eller i 
anslutning till området ska prövas. En sommarhamn för båtar planeras också. 
 
 



 6

Annedal 
På andra sidan gränsen mot Stockholm pågår en stadsförnyelse genom 
omvandlingen av Annedals industriområde till ett område med bostäder och 
arbetsplatser. När området är helt utbyggt kommer det att innehålla cirka 2000 nya 
bostäder, parker, torg, skola och förskolor. Under sommaren 2012 hölls en 
boutställning i Annedal. Närmaste centrumbildning med handel, service och 
kommunikationer finns i Sundbybergs centrum.  
 

 
Annedal 
 
Precis norr om planområdet finns outnyttjade byggrätter för kontor på 21 000 
kvadratmeter. Dessa byggrätter ligger i nära anslutning till järnvägen och kommer 
troligen att omstuderas i samband med nedgrävandet av järnvägen.  
 
Mälarbanan 
För att möta en ökad efterfrågan på trafik på Mälarbanan har Trafikverket i uppdrag 
att genomföra en utbyggnad till fyra spår. I september 2010 beslutade Trafikverket 
att fyrspårsutbyggnaden ska drivas vidare i befintlig korridor, det vill säga genom 
Sundbyberg. För centrala Sundbyberg finns tre alternativ; ytläge, tunnel med öppen 
station samt tunnel med täckt station. En avsiktsförklaring har tecknats mellan 
Trafikverket och Sundbybergs stad för samverkan kring finansieringen av en 
tunnellösning. Idag är staden delad av järnvägen med svaga kopplingar mellan 
delarna. Det är en viktig utgångspunkt i visionen för stadskärnan att staden ska läkas 
ihop.  
 
 

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

Detaljplanen innebär inga svåröverblickbara miljöproblem. De direkta miljö-
konsekvenserna är relativt begränsade och går att beräkna och beskriva. Miljö-
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aspekter beaktas och utreds i planarbetet, vilket framgår av planbeskrivningen, se 
även rubriken Miljökonsekvenser i slutet av planbeskrivningen.  
 

Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljö-
konsekvensbeskrivningar bedöms planen inte kunna medföra en betydande 
miljöpåverkan.  
 
Ställningstagandet grundar sig främst på att området redan idag är ianspråktaget, 
dels av kontorsbebyggelse i äldre, tidigare industrilokaler, dels av stora områden 
med parkeringsplatser. Att öppna upp området, komplettera med 
bostadsbebyggelse och skapa tydligare kopplingar mellan centrala Sundbyberg och 
Bällstaviken/Marabouparken/Annedal kan på sikt öka tillgängligheten till 
Bällstaviken och strandpromenaden. Grönare kvarter ger även möjlighet till lokala 
lösningar för dagvatten.  
 

Planeringsförutsättningar 
Riksintresse  
Planmområdet innehåller inga områden av riksintresse. Nordöst om planområdet 
ligger Mälarbanan som är av riksintresse för järnvägstrafiken. Bromma flygplats är 
av riksintresse för luftfarten. Centrala Sundbyberg ligger inom flygplatsens 
influensområde. Det innebär att inga byggnader eller andra fasta föremål får 
uppföras över +59,4 möh. 
 
Bebyggelse och historik 
Byggnaderna inom fastigheten Kabeln 5 är uppförda under 1911 – 1985. Genom att 
järnvägen delar staden i två delar har området numera relativt dålig kontakt med 
rutnätsstaden norr om järnvägen. Bebyggelsen längs Löfströms allé upplevs som ett 
eget distrikt i staden, präglat av sin historia som industriområde. Byggnaderna på 
båda sidor, med tegelarkitektur och tydlig industrikaraktär, förstärker kvarterens 
egen identitet. Bebyggelsen består av stora sammanhängande byggnadskroppar som 
vänder ryggen mot järnvägen och den norra delen av Sundbybergs centrum. En 
byggnad med en portik i Vasagatans förlängning förstärker också det slutna 
intrycket och karaktären av enklav i stadskärnans södra del. Kvarteret Kabeln 
omges av några av Sundbybergs viktigaste gator.  
 
Verksamheterna i kvarteret Kabeln har spelat en nyckelroll i Sundbybergs näringsliv 
sedan stadens uppkomst på 1880-talet. Genom förmedling av C F Nyberg, en tidig 
entreprenör, etablerade sig den tyske affärsmannen Max Siefvert på platsen. Kvarteret 
Plåten (vid Vasagatan-Esplanaden-Bangatan) och Kabeln blev ett viktigt industriellt 
centrum med Max Siefverts Kabelverk som ledande industri. På 1960-talet sysselsatte 
Kabelverket över 1700 personer.  
 
I kvarteret Kabeln byggdes successivt industribyggnader, hallar och enklare 
verksamhetsbyggnader. På 1930-talet fanns ett stort antal byggnader av olika karaktär, 
ett tätt industrikvarter där endast gator och mindre upplagsytor var obebyggda.  
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År 1982 förvärvade Skandia Liv hela kvarteret Kabeln i Sundbyberg. Vid denna 
tidpunkt hade all tillverkning av telefon- och kraftkabel flyttat från regionen och ett 
arbete startades för att omvandla och skapa ett modernt kontorsområde. En del av 
de äldre tillverkningsbyggnaderna revs för att ge plats till nya kontorshus, parkering 
och grönområden. Från mitten av 1980-talet flyttade Ericsson Information System, 
Digital Equipments och Tyréns in i de nya lokalerna och kvarteret Kabeln kom att 
präglas av IT- och konsultverksamheter. Samtidigt förtätades närområdet med 
ytterligare kontorshus, parkeringshus och bostäder längs med Bällstaån.  
 
Av det tidiga 1900-talets industribyggnader återstår idag den fd Telefonkabelfabriken 
(TKF), uppförd 1911-17, som är en industribyggnad i tegel. Byggnaden som är q-märkt 
i gällande detaljplan var tidigare sammanbyggd med industrihallar ut mot järnvägen.  
 

  
Fd Telefonkabelfabriken med Sundbybergs stadskärna i bakgrunden 
 
Längs Esplanaden ligger den fd gummiledningsfabriken (GLK), även kallad Toolex 
Alpha. Den uppfördes 1948 efter ritningar av arkitekt T. Wennerholm och är ett gott 
exempel på industriarkitektur i tegel.  
 

 
Toolex Alpha 
 
Mot spårområdet ligger ett kontorskomplex som uppfördes 1985. Fasaderna består 
huvudsakligen av tegel Det är byggt ovanpå källarvåningen till den tidigare 
kraftkabelfabriken som revs 1983. Kontorskomplexet består av fem lameller 
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kopplade med mellanliggande delar som innehåller trapphus och teknisk 
försörjning. Den bevarade källarvåningen används idag för parkering. 
 

 
 
I Vasagatans fond ligger det så kallade portikhuset som förbinder GLF med KKF. 
Det byggdes 1949 och var ursprungligen entrébyggnad till industriområdet. 
Byggnaden står på pelare och utgör en portik till kvarteret Kabeln.  
 

 
Portikhuset 
 
Kvarteret Kabeln var ursprungligen integrerat i centrala stadens rutnätsplan. Äldre 
kartor visar området uppdelat i fem kvarter, avskilda av gator. Av detta återstår 
fortsättningen av Vasagatan, som genomkorsar kvarteret, samt industrigatan som angör 
Toolex Alpha. På sätt och vis utgör förslaget en återgång till den ursprungliga 
stadsplanen.  
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Plan öfver Sundbyberg 1881  

            

Gator och trafik 
Hela planområdet trafikmatas från Löfströms allé som är en av de första historiska 
vägsträckningarna genom området. Esplanaden kopplar ihop de centrala delarna 
genom en av de få övergångarna över järnvägen. På andra sidan spårområdet finns 
Järnvägsgatan, som är huvudaxel genom centrum. Vasagatan med dess förlängning 
genom kvarteret Kabeln är idag den genaste vägen om man vill ta sig från 
Sundbybergs station till Marabouparken. Detta stråk kommer att öka i betydelse i 
takt med utbyggnaden av Annedal med fler gående som ska ta sig till och från 
Sundbybergs centrum. Löfströms allé är också ett viktigt stråk för gång- och 
cykeltrafiken och ingår i stadens övergripande nät. Under 2012 har den södra delen 
av gatan byggts om från cirkulationsplatsen till Landsvägen. Därmed finns separat 
cykelbana längs hela gatan. 
 
Allén och Esplanaden är båda trafikerade stadsgator. Allén är en av Sundbybergs 
stads huvudgator med 10 100 fordon per dygn. Antalet fordon på Esplanaden är  
3 600 per dygn. Mätningarna gjordes år 2011. Om de förändringar av trafiknätet 
och hastighetsbegränsningen som föreslås i trafikplanen genomförs beräknas 
biltrafiken öka till 12 500 fordon år 2025. Genomförs inte förändringarna 
beräknas trafiken öka till 17 000 fordon per dygn år 2025. Vid en nedgrävning av 
järnvägen kan nya gatukopplingar skapas till omgivningen. Tvärgator som skulle 
kunna gå tvärs genom kvarteret Kabeln har potential att knyta samman 
Sundbybergs kvartersstad. Starrbäcksgatan kan förlängas till Löfströms allé. Ågatan 
kan förlängas genom kvarteret till Järnvägsgatan. Vid en nedgrävning kan även 
Ursviksvägen förlängas till Löfströms Allé.  
 
Ett förslag på utformningen av gatumiljön kring Sundbybergs torg, Vasagatan och 
Esplanaden har tagits fram av LAND landskapsarkitekter. Detta samt det material 
A1 arkitekter och Tema landskapsarkitekter har tagit fram ska ligga till grund för 
utformningen av gatumiljön i planområdet.   
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Service  
Kommersiell service 
Området ligger inom Sundbybergs utökade stadskärna med ett stort utbud av 
service. I kvarteret Kabeln finns idag en större matbutik, apotek, en kafékiosk och 
en restaurang. Vid Löfströms allé finns Marabouparken med konsthall och 
restaurang. I skrivande stund pågår färdigställandet av grannkvarteret Plåten som 
kraftigt kommer att öka det kommersiella utbudet i närområdet med ett tjugotal nya 
butiker och restauranger samt hotell och bibliotek.  
 
Kollektivtrafik 
Inom fem minuters promenad finns Sundbybergs station med regionaltåg, 
pendeltåg, tunnelbana och bussar. Utöver detta trafikeras Allén av ett antal 
busslinjer. År 2013 tillkommer tvärbanan mellan Alvik och Solna. Den kommer via 
en bro över Bällstaviken och fortsätter längs Landsvägen. Hållplatsen Bällsta bro 
ligger i direkt anslutning till kvarter Kabeln och blir närmsta hållplats för 
spårbunden trafik. Även kollektivtrafik på vatten har diskuterats vid Bällsta bro.  
 

Mark och vegetation 
Grönytor 
Marken inom planområdet består till största del av hårdgjorda ytor för 
parkeringsändamål. Insprängt mellan parkeringarna finns låg buskvegetation. 
Närmast byggnaderna finns planteringar med buskar och träd. I nordväst, mot 
Löfströms Allé ligger en liten triangulär park där gångstråket möter allén. Parken 
består av en gräsyta omgiven av träd. Området närmast Gummiledningsfabriken, i 
kvarterets sydöstra del fungerar som inlastningszon och här finns också en äldre 
källarvåning bevarad som parkeringsdäck. 
 

Topografi 
Området är relativt låglänt och utan större höjdskillnader. Marknivån ligger som 
lägst på +3,5 möh vid korsningen Allén/Ågatan och som högst på +7 möh vid 
portalen ut mot Esplananden och längst västerut närmast Allébron. 
Kraftkabelfabriken har samtliga entréer orienterade mot stråket. Entrégårdarna 
ligger på den äldre källarvåningen vilket föranlett en nivåskillnad till det intilliggande 
gångstråket och parkeringsplatsen. Höga betongmurar och trappor har byggts för 
att hantera nivåskillnaderna. Befintliga gårdar ligger på cirka 7,5 möh medan 
parkeringsplatsen ligger på mellan 4,5 och 6,5 möh. 
 

Förslag  
Struktur 
Genom området skapas ett stråk i Vasagatans förlängning som blir områdets 
huvudaxel. En enkel och livfull markbeläggning av marktegel och betongsten med 
detaljer av granit skapar ett urbant och tydligt gaturum för gång- och cykeltrafik, 
tillsammans med viss angöringstrafik. Utformningen ska tydliggöra att detta är en 
gata för låga hastigheter. Trädraden kompletteras och gatubelysningen byts ut till 
armaturer som spiller ljus både nedåt och mot sidorna och trädkronorna. Pollare 
förtydligar läget för cykel- och biltrafik. I den nordvästra delen av planområdet 
fortsätter stråket för gång- och cykeltrafik genom en liten park.  



 12

 
Löfströms allé med ny bebyggelse i kv. Kabeln och ”Landmärket” i fonden 
 
På stråkets södra sida föreslås tre nya kvarter som utformas med uppglasade 
bottenvåningar med stor andel lokaler för serveringar och handel. Samtlig 
bebyggelse föreslås placeras med fasadliv längs allmän plats för att stärka 
gaturummets urbana struktur. I förslaget möjliggörs en blandad och tät miljö med 
upp till ca 370 nya bostäder.  

 

 
Situationsplan redovisad med enkelriktad trafik på ”Vasastråket”  
 
Storgårdskvarteren  
De två östliga kvarteren föreslås som en typ av storgårdskvarter med lägre 
bebyggelse inne i kvarteret. Ett av de lägre husen föreslås som förskola med plats 
för tre avdelningar. Kvarteren delas upp av ett grändliknande stråk mellan en ny 
platsbildning vid det nya ”Vasastråket” och en trappa ner mot Löfbergs allé. Ner 
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mot allén är detaljplanen flexibelt utformad så att antingen bostäder eller kontor får 
uppföras. Kontoren får uppföras till en större byggnadsarea och med större bredd 
än bostadshusen. Våningsantalet varierar i kvarteren mellan två till tio våningar.  

 
 
Storgårdskvarteren 
 
Höghuskvarteret  
Kvarteret består av fem byggnadskroppar med en gemensam sockelvåning med 
lokaler och parkering i. Planen tillåter parkering i ett övre plan vilket gör att gården 
kan byggas två våningar upp från allén vilket minimerar insyn. Den västliga 
byggnaden blir 16 våningar medan övriga byggnader trappar ned mot storgårds-
kvarteren. Framför det höga huset mot parken avsätts yta för uteservering i västläge.  
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Gestaltningsprinciper  
För att uppnå den övergripande visionen att skapa en sammanhållen inspirerande 
miljö baserad på blandningen mellan industriområde och stadskvarter, ska vissa 
övergripande riktlinjer gälla för såväl nya byggnader som för de befintliga husen. 
Arkitekturen inom området formas med utgångspunkt i en grundläggande saklig 
enkelhet. Samtidigt ska nya byggnader ges egna starka identiteter, gärna med 
modern karaktär och stark materialitet. Fasader ska förhålla sig till platsens 
traditionella tegelfasader. Glas ska användas rikligt i bottenvåningarna som ska vara 
öppna och befolkade. Här placeras i mesta möjliga mån verksamheter som är 
publika eller kommersiella. Entréer ska ligga direkt mot gatan, på traditionellt urbant 
sätt. Gestaltningsprinciperna för planområdet ska detaljeras ytterligare i 
granskningsskedet. I samrådsskedet har fokus legat på byggnadsvolymerna samt 
avgränsningen av allmän plats. 
 
Gaturum  
Genom ny bebyggelse på den befintliga parkeringsplatsen utvecklas Löfströms allé 
till att bli en tydlig stadsgata. Stråket i Vasagatans förlängning förtydligas och 
utvecklas till ett urbant gaturum för gång- och cykeltrafik och viss angöringstrafik. 
Det ska vara tydligt att det är ett offentligt stråk som är till för alla. Befintlig 
markbeläggning byts ut och höjdsättningen ses över för bättre tillgänglighet. Marken 
fylls ut, alternativt byggs under. Planteringar uppgraderas och kompletteras liksom 
belysningen. Befintliga skärmtak, stödmurar, trappor mm rivs eller ersätts med nya.  
Ågatan är idag en tät och urban gata som går ner mot Bällstaån. När kv Kabeln 
förtätas dras Ågatan vidare in i kvarteret och ges en urban utformning även där. 
Den dag järnvägen tunnelförläggs kan den förlängas till Järnvägsgatan. Portikhuset 
kommer att utgöra entré till området österifrån och ytan närmast huset kommer att 
utformas som en torgyta. Halvvägs mot förlängningen av Ågatan, där 
”kvartersgränden” mynnar, skapas också en platsbildning med lokaler/uteservering.  
 

 
Tvärsektion genom kvarteren vid ”gränden” med ett garageplan. 
 
Triangelparken  
I den nordvästra delen av kv Kabeln ligger en liten triangulär park som idag består 
av en gräsyta omgiven av träd. Parken rustas upp och kompletteras med sittbänkar. 
Befintligt buskage och möblering tas bort och markbeläggningen byts ut. Det 
upprustade gång- och cykelstråket mot Marabouparken och Annedal kommer att gå 
igenom parken.  
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BREEAM communities  
Detaljplaneområdet är en del av ett större område där ambitionen är att det ska bli 
BREEAM-certifierat. BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett 
frivilligt miljöklassningssystem som utvecklades i Storbritannien i början av 1990-
talet av BRE (Building Research Establishment). Kv. Kabeln kan bli den tredje 
stadsmiljön i Sverige att certifieras. Området kommer att innehålla såväl 
miljöklassade kontor som bostäder, i kombination med attraktiv handel och service. 
Genom att systematisera arbetssättet kring hållbarhetsfrågor garanteras 
fastigheternas miljöprestanda samtidigt som man lägger grunden för en hållbar 
utveckling. Precisering av miljöklassning för byggnader inom planområdet kommer 
att ske till granskningsskedet.  
 
Gator och trafik 
Trafik  
En trafikutredning har upprättats i samband med detaljplanearbetet 
(Trafikutredning kvarter Kabeln, Tyréns, 2013-04-11). Förslaget innebär en 
utvidgning av det kommunala gatunätet med en förlängning av Ågatan från 
rondellen och med en ny gata i Vasagatans förlängning. Stråket i Vasagatans 
förlängning kommer också att vara öppet för allmän gång- och cykeltrafik. 
Planområdet angörs liksom tidigare från Löfströms allé samt via ny garageinfart från 
allén.  
 
En konsekvens av förslaget är att rondellen minskas från dagens 15 respektive 31 
meters inre och yttre diameter till elva respektive 24 meter. Rondellen utformas som 
delvis körbar.  
 
Två till tre nya utfarter anordnas mot allén - en väster om höghuskvarteret (endast 
utfart) och en vid Huvudgata (B K) i plankartan för in- och utfart till det övre 
garageplanet i det östliga kvarteret. Garageinfarten är indragen i fasaden för att 
förbättra siktförhållandena vid gång- och cykelbanorna. Det finns även möjlighet att 
ordna en utfart vid den med ring- och prickbetecknade marken. Denna utfartstrafik 
kan även styras tillbaka till rondellen via en vändplan om det visar sig nödvändigt.  
 
Parkering 
De föreslagna nybyggnationerna tar ca 400 befintliga parkeringsplatser i anspråk. I 
stort sett alla parkeringar kan ersättas med nya parkeringar i garage. Om det östliga 
kvarteret endast byggs med en våning parkeringsgarage blir siffran knappt 300 
parkeringsplatser. Ett flertal av de som nyttjar den stora markparkeringen idag 
utgörs av personal från kontoren i Kabeln. I befintligt parkeringsgarage under fd. 
gummiledningsfabriken finns idag en överkapacitet av parkeringsplatser som kan 
nyttjas vid behov.  
 
Parkeringsbehovet för nya bostäder uppgår till drygt 200 parkeringar. Utöver det 
har befintlig livsmedelsbutik öster om planområdet ett parkeringsbehov om knappt 
90 parkeringar som avses lösas inom planområdet. Utöver parkering i garage 
innehåller förslaget även ett 50-tal kantstensparkeringar, de flesta befintliga.  
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Cykelparkering föreslås på gårdarna samt i förråd/cykelgarage i de lägre 
gårdsbyggnaderna.  
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät i 
området. Spillvatten leds via kommunal ledning i anslutning till planområdet till 
regionalt reningsverk 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. Vid nybyggnad av flerbostadshus ska avfall omhändertas 
mekaniskt. Detta innebär att mobil sopsugsanläggning eller underjordsbehållare ska 
uppföras inom planområdet. Sundbybergs stads riktlinjer för avfallshantering ska 
följas.  
 
Värme 
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga 
energieffektivitet. Området föreslås anslutas till fjärrvärmenätet.  
 
El 
Området är kopplat till befintligt elnät. Befintlig nätstation vid Löfströms allé byggs 
in, alternativt byggs om, i ny byggnad. Samtliga elnätstationer inom planområdet blir 
så kallade inhysestationer.  
 
Miljökonsekvenser 
Behovsbedömning 
Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen inte kunna medföra en betydande 
miljöpåverkan. Inverkan på miljön ska dock behandlas i planen.  
 
Miljökonsekvenser 
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 miljöpolicy. Planområdet ligger i 
ett mycket gynnsamt läge ur kollektivtrafiksynpunkt. 
 
Miljökonsekvensnormer för luft 
För att styra utvecklingen mot en god luftmiljö har det, i samband med att nya 
miljöbalken 1999 trädde i kraft, utarbetats bindande miljökvalitetsnormer (MKN) 
för svaveldioxid, kvävedioxid (NO2), kväveoxider, bly, partiklar (PM10), bensen 
och kolmonoxid.  
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Det har tidigare genomförts mätningar längre bort på Landsvägen (mellan 
Ekensbergsbron och Gjuteribacken). Luftföroreningarna har beräknats på två 
meters höjd över marken och två meter från husväggen. Vid denna mätpunkt 
uppmättes halterna av PM10 till 81 % av det gällande MKN(miljökvalitetsnorm)-
värdet.  
 
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. 
 
Strandskydd  
Strandskydd återinträder och föreslås upphävas för med a betecknat område i 
plankartan. De särskilda skäl som föreligger är att; området redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, området genom 
bebyggelse och väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen, området 
behöver tas i anspråk för det angeläget allmänna intresset att upprätthålla en god 
trafiksituation på Löfströms allé med 10 100 fordonsrörelser per dygn. Intresset av 
att fortsatt ta området i anspråk bedöms väga tyngre än strandskyddsintresset enligt 
4 kap. 17 § PBL och 7 kap. 18 § andra stycket Miljöbalken.   
 
Dagvatten 
En dagvattenutredning har upprättats av Tyréns 2013-05-16. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) ska i största möjliga utsträckning anordnas 
enligt stadens riktlinjer. För att åstadkomma en minskning av avrinningen till 
Bällstaån och i möjligaste mån hålla uppe grundvattnet för att undvika sättningar 
rekommenderas infiltration i de fyllnadsmassor som överlagrar leran (se mark och 
vegetation, grundförhållanden nedan) där detta är möjligt. Vid tillfällen då 
infiltrationskapaciteten överskrids kan dagvatten brädda ut till befintligt ledningsnät 
i gatan.  
 
Idag är marken mestadels hårdgjord och dagvattnet förs till brunnar och leds till det 
kommunala nätet. Efter utbyggnaden av kv Kabeln är dagvattenhanteringen längs 
stråket i Vasagatans förlängning planerad att lösas i ett system med flera steg. 
Hårdgjorda ytor inom kvartersmark ska delvis höjdsättas så att vattnet rinner till så 
kallade rain-gardens som i sekvenser följer gångstråket. Dessa ytor planteras med 
växter som klarar torka såväl som kraftiga regn. Här fördröjs och infiltreras vattnet 
samt tas upp av växter och avdunstar. Rain-garden förses med breddavlopp så att 
överskottet kan ledas till det kommunala dagvattensystemet.  
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    Rain garden i sektion samt illustration 
 
Vad gäller bostadsgårdar på bjälklag kommer tak- och dagvatten att fördröjas i 
planteringsytor och mindre rain-gardens.  
 
Längs gatorna kommer nya träd att planteras. Tanken är att låta rotsystemen ingå i 
ett sammanhängande system av skelettjord där dagvatten kan infiltreras/fördröjas 
och vid behov även bräddas till det kommunala dagvattennätet.  
 
Landskapsbild 
Närområdet består idag av en parkeringsplats med en liten park ombyggd av äldre 
fabriksbyggnader och nyare kontorsbyggnader av varierande utformning och höjd. I 
anslutande kvarter uppförs ny höghusbebyggelse. Påverkan på stadsbilden inom 
kvarteret bedöms vara stor i och med att de öppna och delvis öde asfaltsytorna 
ersätts med nya bostadskvarter med verksamheter i bottenvåningarna. Sett till 
intilliggande kvarter kommer dock Kabeln att bidra till Sundbybergs redan 
påbörjade nya skyline med mer variation, i samklang med upprättade visioner.  
 
Mark och vegetation, grundförhållanden  
En översiktlig beskrivning av geotekniska och grundläggningstekniska förhållanden har 
utförts av Tyréns. Marken har under åren fyllts upp i samband olika byggnadsprojekt. 
Under fyllningsjorden förekommer inom nästan hela planområdet lös lera med en 
tjocklek om 4 – 6 meter. I kvarterets mitt ökar lerans tjocklek till ca. 10 meter. Leran 
underlagras av 1-3 meter friktionsjord som vilar på berg. Grundvattennivån inom 
kvarteret varierar mellan +1,5 meter till +2,5 meter vilket motsvarar 2 till 3 meter under 
markytan. Marken består till övervägande del av parkeringsytor inramade av 
trädplanteringar.  
 
Markföroreningar  
Tidigare och nuvarande användning av området för småindustri har medfört att 
marken förorenats. En markundersökning genomfördes av WSP 2004 då marken 
inom planområdet konstaterades att till viss del vara förorenad av relativt låga halter 
av organiska föroreningar samt metaller, främst koppar och bly. Föroreningarna är 
jämt spridda inom kvarteret. Vid schaktning i byggskedet ska detta anmälas till 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, Sundbybergs stad.  
 
Farligt gods/riskbedömning  
En riskutredning har upprättats av BRIAB, 2012-05-21. Utredningen upprättades 
som underlag för detaljplan för kv. Banken som ligger öster om planområdet på 
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samma avstånd från järnvägen. Banken har också bebyggelse mellan fasad och 
järnväg, men är också exponerad mot järnvägen vid Esplanaden, liksom kv. Kabeln 
är exponerat i Ågatans förlängning. Kv. Banken bedöms ha likvärdiga 
förutsättningar som Kabeln beträffande risker med farligt gods på Mälarbanan. 
Slutsatser från riskutredningen har därför använts i planarbetet för Kabeln. De 
rekommendationer som ställs är följande:  
 
Automatiskt avstängbar ventilation med friskluftsintag vända bort från järnvägen 
bör säkerställas för byggnader inom ett avstånd av 70 meter från järnvägen. 
 
För aktuell detaljplan är slutsatsen att med bebyggelsen mellan planområdet och 
järnvägen som skyddsbarriär är risknivån låg och den byggnadstekniska åtgärden 
som bör vidtagas är att friskluftsintag vänds bort från järnvägen.  
 
Ett skyddsavstånd på 25 meter bör finnas mellan bebyggelse och järnvägen.  
 
Områden mellan järnvägen och bebyggelsen bör utformas så att de inte uppmuntrar 
till stadigvarande vistelse.  
 
Fasader, vända mot järnvägen, belägna inom ett kortare avstånd än 40 meter, bör 
utföras med obrännbar fasad alternativt med begränsad mängd brännbart material i 
mindre fält som bryts av med obrännbart material.  
 
Fönster i fasad, vända mot järnvägen, belägna inom ett kortare avstånd än 40 meter, 
bör klara hög värmestrålning.  
 
Utrymningsvägar från byggnader lokaliserade inom ett kortare avstånd än 40 meter 
från järnvägen bör vara lokaliserade bort från järnvägen.  
 
 
Ny bebyggelse lokaliseras på drygt 70 meters avstånd till spårmitt på Mälarbanan. 
Samtliga rekommendationer uppfylls i detaljplanen. En tunnelförläggning av 
järnvägen minskar, såklart, riskerna från transporter av farligt gods väsentligt. 
 
Trafikbuller 
Området är bullerutsatt främst från järnvägstrafiken på Mälarbanan och biltrafiken 
på Löfströms allé. Beräkningar från 2011 visar att bullernivåerna ligger på mellan 
60-65 dBA ekvivalentnivå. Närmast järnvägen är ekvivalentnivåerna mellan 
65-70 dBA. Maximala ljudnivåer inom kvarteret är 75-80 dBA närmast allén och 85-
90 dBA närmast järnvägen. Regeringen har fastställt riktvärden för trafikbuller vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse.  
 
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus  
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
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För bostäder i centrala lägen får avsteg göras om samtliga lägenheter har tillgång till 
en mindre bullrig sida med nivåer om högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för minst 
hälften av boningsrummen. Ju mer buller en bostad utsätts för på den bullerstörda 
sidan desto viktigare är det med låga nivåer på den icke bullerstörda sidan. För 
kontor och för andra icke störande verksamheter gäller att den ekvivalenta ljudnivån 
inomhus inte får överstiga 40 dB(A). Inledande bedömningar av bullersituationen 
har tagits fram av Tyréns AB grundad på skisser av den nya bebyggelsen. För de 
lägre våningsplanen skärmas nya bostadsbyggnader av mot järnvägen av befintliga 
byggnader. Ljudnivåer något över riktvärdena kan förekomma på de lägre 
våningsplanen vid fasader som vetter mot allén. För de övre våningsplanen riskeras 
överskridanden av riktvärden även vid fasader mot spåren. Med genomtänkta 
planlösningar som utnyttjar ljuddämpad sida mot innergård och vissa skärmande 
åtgärder vid balkonger och vädringsfönster bedöms bostäder ändå vara möjliga 
i de planerade byggnaderna utifrån de nämnda avstegsfallen. I vissa lägen, främst i 
höghuskvarteret, kan inglasning av balkong krävas för att skapa en mindre 
bullerutsatt sida samt en tyst gård. En bestämmelse om ljudnivåer finns införd på 
plankartan för att bostäderna ska klara avstegsfall B.  
 
För byggnader planerade som kontor bedöms riktvärdena kunna innehållas med 
fasad- och fönsteråtgärder. Ett förslag finns om hastighetssänkning från 50 km/h 
till 40 km/h på allén vilket ger en sänkt ekvivalent ljudnivå vid fasaderna om ca 1 
dB. En framtida trafikökning på Löfströms allé till 12 500 fordon ger en ökad 
ljudnivå med 1 dB, en ökning till 17 000 fordon ger en ökning på 2-3 dB. En 
tunnelförläggning av järnvägen tar, såklart, bort järnvägsbullret helt.  
 
Geoteknik  
Marken har under åren fyllts upp i samband med byggprojekt och olika 
verksamheter. Under fyllnadsjorden ligger, inom nästan hela planområdet, lös lera 
med en tjocklek om 4-6 meter. I kvarterets mitt ökar lerans tjocklek till ca 10 meter. 
Leran underlagras av 1-3 meter friktionsjord som vilar på berg. Grundvattennivån 
inom kvarteret varierar mellan +1,5 meter till +2,5 meter vilket motsvarar 2 till 3 
meter under markytan. Marken är mycket sättningsbenägen och sättningar har skett. 
Troligen beror sättningarna på markavvattning vilket delvis kommer att åtgärdas 
med föreslagen dagvattenlösning (se dagvatten).   
 
Radon 
Enligt Översiktlig radonkarta för Sundbybergs kommun ligger planområdet inom 
lågriskområde för radon.  
 
Trygghet-, säkerhet- samt jämställdshetsperspektiv 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom 
livets alla områden. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas 
vardag. En trygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig. I samband 
med utbyggnaderna av nya bostäder ska även miljön i gatuplan ses över och byggas 
om. Detta ska göras ur ett trygghetsperspektiv, bland annat genom att arbeta med 
god belysning. Planförslaget ökar antalet bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Detta 
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leder till att antalet personer som rör sig i området ökar, samt att fler har möjlighet 
att utnyttja kollektiva färdmedel.   
 
FNs konvention om barnets rättigheter 
Nationell strategi för barnkonventionen prop 1997/98:182 ska beaktas i planarbetet. 
 
 
Genomförandebeskrivning  
Organisatoriska frågor 
Preliminär tidplan 
Plansamråd:   sommaren 2013 
Utställning:  vintern 2013/2014 
Antagande:   våren 2014   
Laga kraft: Tre veckor efter planens antagande såvida planen inte 

överklagas. 
 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid föreslås till 5 år från den dag planen vinner laga 
kraft. 
 
Markägoförhållanden 
Detaljplaneområdet utgörs av del av fastigheten Kabeln 5 som ägs av Diligentia 
Storstockholm AB (nedan kallad exploatören) och del av Sundbyberg 2:4 som ägs 
av Sundbyberg Stad nedan kallad kommunen. 
 
 
Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Vasagatans förlängning genom kvarteret 
Kabeln utgör huvudstråket för fotgängare och cyklister mellan det expanderande 
Annedal och Sundbybergs centrum. Det är därför ur allmänt intresse att marken 
övergår till kommunalt huvudmannaskap. Stråket kommer att ligga bland ny 
kvartersbebyggelse vilket ökar kraven på tydlighet mellan offentligt och privat. När 
järnvägen tunnelförläggs kommer det finnas möjligheter att öppna upp området för 
allmän genomfartstrafik till Järnvägsgatan. 
 
 
Avtal 
Mellan kommunen och exploatören ska ett exploateringsavtal upprättas och 
godkännas samtidigt som detaljplanen antas i kommunfullmäktige. I 
exploateringsavtalet kommer planens genomförande att regleras. 
 
Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan exploatören och kommunen där 
kostnader för detaljplanens framtagande regleras. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Rättigheter 
Inom planområdet på Kabeln 5 finns tre belastande servitut för gatubelysning, 
gång- och cykelväg respektive ledning. Det finns även tre ledningsrätter för 
fjärrvärme, avlopp och starkström.  
 
 
Fastighetsbildning 
Kvartersmarken inom detaljplanen kan styckas till flera fastigheter. 
 
Tredimensionell fastighetsindelning är lämpligt för delar av planområdet så som 
Huvudgata (B K) och GATA(P). Det kan även bli aktuellt med tredimensionell 
fastighetsindelning för del av föreslaget parkeringsgarage i det östliga 
bostadskvarteret.   
 
Del av Sundbyberg 2:4 (två mindre markområden vid rondellen) som ägs av 
kommunen kan komma att regleras till kvartersmark.  
 
PC-området bör regleras till den fastighet som bildas öster om området. 
 
Servitut för bostadskvarter med rätt att ta väg över PC-område till entréer samt 
eventuella parkeringsplatser bör bildas. 
 
Den mark som inom Kabeln 5 pekas ut som allmän platsmark i plankartan kommer 
att övergå från exploatören till kommunens ägo. Markområdet kommer att regleras 
till Sundbyberg 2:4. Överlåtelsen kommer att regleras i en överenskommelse om 
fastighetsreglering. 
 
 
Ledningsrätt för starkström inom fastigheten Kabeln 5 kan komma att förändras på 
grund av ombyggnad. 
 
 
Konsekvenser för berörda fastighetsägare 
Kommunen kommer att få ny gatumark för drift och underhåll. Exploatören 
kommer att få nya byggrätter för bostäder, kontor, handelslokaler och 
parkeringsgarage. Omkringliggande fastigheter bedöms inte påverkas negativt av 
planändringen. 
 
Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Följande utredningar/analyser ligger till grund för detaljplaneförslaget: 
Bulleruträkningar, Tyréns, 2011  
PM geoteknik kv. Kabeln, Tyréns, 2012  
Kabeln dagvattenhantering, Tyréns, 2013  
Trafikutredning för kv. Kabeln, Tyréns, 2013  
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Riskanalys för kv. Banken, BRIAB, 2012 
Markundersökning, WSP, 2004 
 
Tekniska anläggningar 
Gata 
I samband med plangenomförandet kommer kommunen att bygga ut allmänna 
gator och tillhörande anläggningar. 
 
Vatten och avlopp 
I samband med att kommunen bygger ut allmänna gator kommer kommunen att 
bygga ut det befintliga VA-nätet. 
 
Park 
Kommunen kommer i samband med plangenomförandet att anlägga en ny park för 
allmänheten. 
 
Ekonomi 
Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Utbyggnad av allmänna anläggningar, såsom exempelvis gator och park, bekostas av 
exploatören. 
 
VA-kostnad 
VA-kostnader kommer att utgå enligt gällande taxa. 
 
Administration 
Planavgiften är reglerat i ett plankostnadsavtal enligt kommunens taxa 
 
Drift 
Kommunen kommer att få nya driftskostnader för drift av allmänna gator och park. 

 
Medverkande tjänstemän 
Planhandlingen har tagits fram av tjänstemän och inhyrd konsult från Grontmij på 
stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Detaljplanen grundas på bebyggelseförslag 
framtaget av A1 arkitekter och utemiljö av Tema landskapsarkitekter samt 
utredningsmaterial av Tyréns. Allt illustrationsmaterial är framtaget av A1 akitekter 
samt planförfattaren.  
 
 
 
 
 
Charlotte Richardsson Henrik Nordström 
Planeringschef Planarkitekt 


