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PROGRAMHANDLING  

 
 
 
 
Program för fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i 
Ör. 
 
Planprocessen  
Detta är ett planprogram. Planprogrammet görs tidigt i planeringsprocessen och 
anger utgångspunkter och mål för planen. Under programskedet hålls ett 
programsamråd med myndigheter, sakägare och andra som är berörda. Utöver 
programsamrådet ges ytterligare två tillfällen att lämna synpunkter på förslaget. 
 
Arbetet med detaljplanen påbörjades mellan den 2 maj 2011 och den 31 december 
2014, och är därmed upprättad i enlighet med PBL 2010:900. 
 

 
 
Bakgrund  
Den 24 november 2014 (dnr KS-0264/2014) fick dåvarande stadsbyggnads- och 
miljöförvaltningen i uppdrag att påbörja arbete med en ny detaljplan för fastigheten 
Gulmåran 1. Planuppdraget grundar sig i Bostadsrättsföreningen Kavaljersbackens 
ansökan om ändring av gällande detaljplan C271 för Ör.  
 
Syfte 
Syftet med programmet är att utreda möjligheten att genom påbyggnad tillföra tre 
nya våningsplan på den befintliga byggnaden. Påbyggnaden tänks inrymma 86 nya 
lägenheter. Det totala antalet lägenheter i kvarteret Gulmåran uppgår då till 176 
lägenheter.  
 
Programområdet 
Läge och areal 
Programområdet som utgörs av fastigheterna Gulmåran 1 samt Tätörten 1 ligger i 
stadsdelen Ör i Sundbybergs stad. Fastigheten är cirka 10 000 kvm. 
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Kartan visar programområdets läge, inringat i rött.  
 
Markägoförhållanden 
Gulmåran 1 ägs av Bostadsrättsföreningen Kavaljersbacken. Inom programområdet 
finns även en mindre fastighet; Tätörten 1, som ägs av Fastighets AB Förvaltaren. 
Tätörten 1 inhyser en sopsugsterminal som inte är i bruk.  
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Sundbybergs stads översiktsplan (antagen den 25 mars 2013) anges att 
kompletteringsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen och utnyttjande av befintlig 
infrastruktur är önskvärt för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.  
 
Till översiktsplanen hör en fördjupad översiktsplan för Rissne-Hallonbergen-Ör 
(som antogs i kommunfullmäktige i mars 2005). Där beskrivs avsikterna för 
stadsdelen Ör och för programområdet. Bland annat anges att:  
 

• Programområdet för Gulmåran tillhör kategorin ”Områden utan stora 
förändringar”. Med det avses att programområdet i huvudsak bör behålla 
dagens karaktär. Områden utan stora förändringar innebär dock att det 
inom området kan tillåtas bebyggelsekomplettering eller andra förändringar, 
men enbart i mindre omfattning. 

• ”Ett antal projekt spridda över stadsdelarna bör vara startskottet för att öka 
intresset kring stadsdelarna i strävan efter att skapa förnyelse. Dessa projekt 
ska experimentera med hur stadsdelarna kan bli mer varierade.” 
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Detaljplaner 
Programområdet omfattas av gällande detaljplan C271 från år 1993. Detaljplanen 
anger bestämmelsen bostadsändamål för den befintliga byggrätten på Gulmåran och 
högsta byggnadshöjd är begränsad till +22,0 respektive +21,5 m över nollplan. 
Detaljplanen anger även en yta för parkeringsändamål mot Kavaljersbacken, öster 
om byggnaden. Kavaljersbacken ska vara tillgänglig för allmän körtrafik. Snett under 
fastigheten löper ett område som ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar.  
 

 
Kartan visar gällande detaljplan för programområdet (C) 271 och dess omgivning. 
 
Övriga planeringsdokument 
Ett planprogram togs fram för stadsdelen Ör och del av Hallonbergen år 2011 med 
syfte är att möjliggöra stadsförnyelse genom ny kompletteringsbebyggelse. 
Fastigheten Gulmåran ligger på mark som i programmet anges som ”oförändrad 
befintlig kvartersmark där mindre förändringar kan ske”. Programmet anger 
generella riktlinjer för områdesutvecklingen - bland annat att förnyelse ska bidra till 
en diversifiering av områdets bebyggelse och tillföra samtida arkitektur. Nya 
byggnader ska vara estetiskt tilltalande och arkitektoniskt intressanta och bidra till 
att stärka stadsdelarna som en attraktiv miljö. Områdesutvecklingen ska bidra till ett 
större serviceunderlag. 
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Planering i närområdet 
Ett övergripande stadsutvecklingsprojekt pågår för stadsdelarna Hallonbergen och 
Ör, som ska förnyas med ny bebyggelse. Mellan år 2012 – 2014 har en 
medborgardialog kallad ”PARK LEK” pågått, som nu utmynnat i en fortsatt 
planering av bostadsbebyggelse och stadsförnyelse i Hallonbergen och Ör. I PARK 
LEK fick boende, fastighetsägare, byggherrar, med fler, hjälpas åt att ta fram förslag 
för områdets fysiska och sociala utveckling. PARK LEK:s medskick till den 
kommande områdesutvecklingen är bland annat att stadsdelarnas olika karaktärer 
bör värnas. Stadsutvecklingsarbetet bör respektera områdenas arkitektoniska 
identitet och uttryck, dock inte nödvändigtvis genom upprepning. Örs rofylldhet är 
även en identitetsbärande princip. En slutsats är även att den utökade 
kommunikationen med medborgare som PARK LEK inneburit ska fortsätta in i de 
kommande detaljplaneprocesserna. Vidare pågår i Ör även detaljplanearbete för 
fastigheten Klockstapeln intill Ursviksvägen, där Fastighets AB Förvaltaren samt 
HSB avser att bygga bostäder.  
 

Planeringsförutsättningar 
Områdesbeskrivning 
Stadsdelen Ör byggdes på 1960-talet av det kommunala fastighetsbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren. Vid den initiala utbyggnaden av området byggdes endast 
hyresrätter, men ett antal ombildningar till bostadsrätter har skett de senaste åren. I 
dagsläget är andelen bostadsrätter i Ör 28 procent.  
 
Bebyggelse och stadsbild 
Stadsbilden i Ör präglas av flerbostadshus i form av lamellhus och punkthus som är 
mellan två och sju våningar höga. De lägre lamellhusen underordnar sig till stor del 
områdets naturliga vegetation medan de högre punkthusen sträcker sig ovan 
trädtopparna. Bebyggelsen grupperar sig som öppna och gröna gårdsrum i området. 
Områdets topografi har i den ursprungliga stadsplanen från 1962 setts som en 
kvalitet. Detta har förstärkts genom att låta lamellhuslängor terassera mot söder och 
visa upp stadsdelens siluett. Punkthusen i norr markerade tidigare en gräns mot 
Råsta gärde. Överlag finns mycket bostadsnära natur och vegetation.  
 
Befintligt bostadshus 
Den befintliga byggnaden på Gulmåran uppfördes år 1965 efter ritningar av arkitekt 
Leif Sandahl. Bostadshuset inrymmer idag 90 lägenheter i tre våningar. Byggnaden 
är klädd i gult tegel och är formad som en lång lamell med motfallstak. Huskroppen 
är 150 meter lång men lätt förskjuten i sidled. En portik finns i mitten av 
huskroppen, genom vilken en trappa leder mellan Kavaljersbacken och den högre 
marknivån mot Örskolan. Åtta trapphus finns som nås från båda sidor av 
byggnaden. Trapphusen saknar hiss. 

Mot Kavaljersbacken har byggnaden en tegelklädd souterrängvåning. En del av 
våningen innehåller garageplatser samt ingångar till trapphusen. Den andra delen av 
souterrängvåningen innehåller bostäder, där entréer till trapphusen nås genom en 
gångpassage som är uppbyggd av stödmur. Fasaden är till stor del klädd i grov puts i 
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en beige kulör, men är närmast taket klädd i skyddad plåt. Byggnaden har 
fönsterpartier i skivmaterial och fönster med vita fönsterkarmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar Kavaljersbacken. Parkering sker idag på parkeringsytan och i 
garagen till höger i bild. 

Vy från Örsvängen mot Kavaljersbacken och kvarteret Gulmåran. 
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Portik med trappa som leder genom byggnaden. 

 

Vy över fasad från Örskolan. Cykelparkering och uteplats med bord och bänkar syns i bild. 
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Fasaden mot Örskolan domineras också av beige puts. På denna sida finns indragna 
balkonger varav en del är inglasade. Balkongfronterna är gjorda i stående vitmålad 
träpanel. Balkongfronterna bildar tillsammans med fönsterpartierna ett mönster 
med jämn rytm över fasaden.  

På denna sida finns huvudentréer till trapphusen. Invid byggnaden finns en mindre 
gårdsyta med ett par träbänkar och cykelparkering.  
 

Mark och vegetation 
Programområdet består av asfalterade ytor för markparkering och gångväg samt en 
del mindre gräsbevuxna ytor. Fastighetens norra del är trädbevuxen med lövträd.  

Byggnaden är enligt översiktlig geologisk karta för Sundbyberg grundlagd på 
kohesionsjord, huvudsakligen av torrskorpekaraktär. En liten del av byggnaden 
(hörnet i sydvästlig riktning mot Örs förskola) ligger på berg. En del av fastigheten, 
mot Örsvängens norra del, ligger på sättningsbenägen kohesionsjord. På denna 
mark finns dock ingen byggrätt.  
 
Trafik och parkering 
Bil-, gång- och cykeltrafik 
I Ör leds gång-, cykel- och biltrafiken tillsammans genom området på lokalgatan 
Örsvängen. Örsvängen löper som en ring runt stadsdelen med in- och utfarter från 
Ursviksvägen samt från Hallonbergen centrum via Örbron/ Gesällvägen. Vägen 
trafikeras av cirka 1600 fordon/vardagsdygn enligt Sundbybergs trafikplan. Från 
norra delen av Örsvängen leds bilar via infartsgatan Kavaljersbacken in till 
programområdet. Från Örsvängens södra del finns även en gångväg in till 
fastigheten. Örsvängen har trottoarer längs hela sin sträckning, dock inte på båda 
sidor av vägen. Separata cykelbanor finns inte.  
 
En del mindre gångvägar löper genom områdets kärna. De större gång- och 
cykelstråk som kopplar till närliggande områden ligger till stor del runtomkring 
stadsdelen med avstånd från bebyggelsen.  
 
Kollektivtrafik 
Programområdet har medelgod tillgänglighet till kollektivtrafik. Närmaste 
tunnelbanestation finns i Hallonbergen, cirka 500 meter från programområdet. 
Härifrån utgår även ett tiotal busslinjer med målpunkter inom och utanför 
kommunen. Tunnelbanestationen Näckrosen i Solna ligger även inom gångavstånd. 
Buss 506 trafikerar Ör längs med Örsvängen med tiominuterstrafik och en hållplats 
finns cirka 100 m från programområdet. 
 
Parkering och angöring 
I dagsläget finns 75 bilparkeringsplatser inom fastigheten, varav 45 är placerade på 
parkeringsplats och 30 i garage mot Kavaljersbacken. Angöring sker vid 
parkeringsplatsen. Platserna täcker behovet av boendeparkering enligt stadens 
nuvarande parkeringsnorm och innebär även en viss överbeläggning. Totalt 95 
cykelparkeringsplatser finns i källare och på gård. 
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Service 
Ör är idag primärt ett bostadsområde med en mindre grad av kommersiell och 
kommunal service. Örs centrum som ligger nära programområdet inhyser ett närlivs 
och en pizzeria. Inom gångavstånd erbjuds även till det utbud av kommersiell och 
offentlig service som finns i Hallonbergen centrum.  
 
Örskolan med klasser F-6 samt förskolan Blåklockan med åtta avdelningar ligger 
precis invid Gulmåran. Örskolan planeras på sikt att byggas ut till en två- alternativt 
treparallellig skola.  
 
Förslag 
Bebyggelse 
Bostäder 
90 befintliga lägenheter inryms idag i byggnaden. Förslaget innebär att tre nya 
våningar tillförs innehållandes 86 nya lägenheter. Dessa är tänkta att fördelas som 
18 st 1:or, 46 st 2:or och 22 st 3:or. Det totala antalet lägenheter uppgår då till 176 
st.  
 
Förslaget innebär att den översta våningen dras in från fasaden, vilket innebär att 
byggnadsvolymen får ett lägre intryck. En ny högsta byggnadshöjd över nollplanet 
som även inrymmer påbyggnaden behöver då bestämmas i en ny detaljplan. 
 
Ett ökat våningsantal medför att hissar behöver installeras i samtliga 
trappuppgångar för att uppnå krav på tillgänglighet enligt BBR (Boverkets 
byggregler). Befintliga trapplöp kommer då att flyttas för att ge plats åt nya hissar. 
En större renovering av fastigheten planeras genomföras i samband med 
påbyggnaden. Bland annat ska befintliga fasader tilläggsisoleras och taket bytas.  
 
På följande sidor visas tre bilder över programområdet att jämföra med samma 
bilder där programförslaget ritats in. Fasadritningar och en sektion över förslaget 
kan även ses.  
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Illustrationsmaterial 

 
 
 

 
 
 

Bilden visar den befintliga byggnaden på Gulmåran, vy från Örsvängens södra del. 

Bilden visar påbyggnadsförslaget inritat i originalbilden ovan. 
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Bilden visar programområdets läge sett från västerifrån Golfängarna/ Ursviksvägen. 
Gulmåran skyms av övriga byggnader och trädridå. 

Bilden visar påbyggnadsförslaget inritat i originalbilden ovan. 
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Bilden visar programområdet sett från Örvallen i norr. 

Bilden visar påbyggnadsförslaget inritat i originalbilden ovan. 
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Fasadritning över förslaget, sett från Kavaljersbacken. Fasadlängden hänger samman men är uppdelad på bilderna.  

Fasadritning över förslaget, sett från Örskolan. 
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Mark och vegetation 
Utemiljö, lek och rekreation 
Tillkommande bostäder medför en högre befolkningstäthet som innebär att 
behovet av vistelseytor, lekplatser och rekreationsmöjligheter ökar. Programområdet 
har relativt god tillgång till lekplatser genom Malins park, Örskolans skolgård som 
kan användas på kvällstid samt lekmöjligheter längs Golfängarna. På Örvallen norr 
om området finns sportanläggningar inklusive två fotbollsplaner, en baseballplan 
och en rackethall. Närområdet har höga rekreationsvärden bland annat genom 
närheten till Lötsjön, Golfängarna, Råstasjön och Ursviks motionsgård. Brf 
Kavaljersbacken har anordnat en mindre uteplats på sin fastighet och planerar att 
anlägga ytterligare en uteplats.  
 
Gator och trafik 
Parkering 
Ett förslag till lägenhetsfördelning för påbyggnaden finns. Från denna har en 
preliminär parkeringsberäkning utifrån kommunens byggnorm kunnat göras. 
Beräkningen visar att 19 boendeparkeringsplatser, 12 besöksparkeringsplatser och 
234 cykelplatser behöver tillkomma för att uppnå Sundbybergs stads 
parkeringsnorm. En bilpoolslösning rekommenderas för att minska antalet 
bilplatser för boendeparkering. Till samrådsskedet ska parkeringsfrågan belysas 
vidare. I detta skede av planprocessen bedöms parkeringsbehovet kunna inrymmas 
inom fastigheten. 
 
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.  
 

Ovan syns en sektionsritning som visar bebyggelseförslagets förhållande till sin omgiving. Gulmåran syns i 
mitten med sin befintliga byggnadshöjd markerad i streckad linje. Siffror anger höjder över nollplanet. 

 13 



Avfallshantering 
Översiktsplanen understryker att källsortering och återvinning är viktiga inslag i 
övergången till ett kretsloppssamhälle. Kommunen har som mål att kraftigt minska 
avfallsmängden. Fastigheten är ansluten till ett mobilt sopsugningssystem. 
Källsortering sker på allmän återvinningscentral i närheten av programområdet. 
Grovsoprum saknas. Sundbybergs stads riktlinjer för avfallshantering ska beaktas i 
det vidare planarbetet. 
 
Värme 
Byggnaden är ansluten till fjärrvärmenätet. 
 
El 
Området är kopplat till befintligt elnät. 
 
Konsekvenser 
Preliminär behovsbedömning 
Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om  
miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen inte kunna medföra en betydande  
miljöpåverkan. I miljöbedömningen har bland annat följande miljöaspekter 
formulerats, vilka ska beaktas i det fortsatta planarbetet:  
 
Naturresursfrågor och klimat  
Den nya bebyggelsen innebär en förtätning av stadskärnan och utnyttjar i hög grad 
redan befintlig infrastruktur. Programområdet har medelgod tillgänglighet till 
kollektivtrafik. Marken som tas i anspråk är från naturresurssynpunkt lämplig för 
ändamålet. Bebyggelsen bör utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta 
möjliga energieffektivitet. För påbyggnaden gäller energikrav enligt de allmänna 
kraven i Boverkets byggregler (BBR). Energianvändningen i byggnaden får inte 
försämras. 
 
Trafikbuller och störningar 
Planområdet är beläget så att trafikbuller från Örsvängen i hög grad avskärmas.  
Riksdagens riktvärden för nybyggnation av bostäder och Boverkets allmänna råd för 
trafikbuller ska följas. Om så krävs ska nya bostäderna ha tillgång till en mindre 
bullerutsatt sida vid minst hälften av boningsrummen där riktvärdet för buller vid 
fasad klaras (avstegsfall B enligt länsstyrelsens riktlinjer). Invändigt ska bostäder 
klara ljudförhållanden enligt Boverkets byggregler, (BBR 7:2). 
 
Byggskedet kommer att innebära störningar för boende samt för de 
undervisningslokaler som ligger invid programområdet. Naturvårdsverkets riktlinjer 
för buller från byggarbetsplatser bör därför tillämpas.  
 
Ljusförhållanden 
Programförslaget innebär en högre byggnadshöjd. Påbyggnadens påverkan på 
ljusinfallet i dess omgivning redovisas genom en solstudie. Solstudien visar att 
påbyggnaden framförallt påverkar de nedre planen på de tre intilliggande punkthus 
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som finns öster om Kavaljerbacken. En ökad skuggning jämfört med dagens 
förhållanden sker i huvudsak vid eftermiddagssol under vår och höst då solen står 
lågt. Skuggningseffekterna för samma tidpunkter i juni månad är små (se bilder 
nedan). Solstudien redovisas i sin helhet i en bilaga till programhandlingarna. 
 

 
 
Dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer för vatten 
Med hänsyn till vattensituationen i tätortsområden är det viktigt att bebyggelse 
alstrar så begränsade volymer dagvatten med så låg föroreningsnivå som möjligt.  
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas (LOD). Om inte LOD kan 
utföras inom programområdet ska fördröjning av dagvattnet ske innan anslutning 
(enligt huvudmannens anvisningar) till det kommunala dagvattennätet.  
 
Programförslaget innebär att mer mark (cirka 400 kvm) tas i anspråk för 
parkeringsändamål, då detta krävs för att uppfylla stadens parkeringsnorm. Fler 

Bilderna visar resultat av solstudien för de tidpunkter då påbyggnadsförslagets inverkan på 
ljusförhållanden är som störst. 
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hårdgjorda ytor försämrar fördröjningskapaciteten av dagvatten inom fastigheten. 
Programområdet ligger i Råstasjöns delavrinningsområde som avvattnas ut i 
Brunnsviken. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med  
Miljöbalken år 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. Brunnsviken är en 
vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv, och har miljökvalitetsnormer för vatten. 
Alla vattenförekomster ska uppnå normen ekologiskt god status till år 2021 och 
statusen inte får försämras. Brunnsvikens status är idag otillfredsställande och 
därför bör programarbetet inriktas på att förbättra eller i varje fall inte försämra dess 
ekologiska status.  
 
För att inte försämra MKN för vatten genom programförslagets genomförande är 
det önskvärt att inte mer förorenat dagvatten släpps ut till recipienten än i nuläget. 
För detta ska byggnadsmaterial väljas så att dagvattenkvaliteten inte påverkas 
negativt. Det är även önskvärt att inte försämra fördröjningskapaciteten inom 
programområdet. Beräkning av fastighetens grönytefaktor (se mer nedan) ska 
utföras. 
 
Grönytefaktor  
En grönytefaktor anger hur stor del av en tomts totala yta som är ”ekoeffektiv”, 
d.v.s. har positiv betydelse för platsens ekosystem och lokalklimat. Olika delytor 
inom tomten värderas och räknas samman till ett genomsnitt, beroende på vilka 
förutsättningar de erbjuder i detta avseende. Enligt Sundbybergs översiktsplan ska 
en grönytefaktor om minst 0,5 tillämpas för alla tomter i stadsdelen Ör. 
Grönytefaktorn ska utredas i det fortsatta planarbetet.  
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
För att styra utvecklingen mot en god luftmiljö har bindande miljökvalitetsnormer 
(MKN) utarbetas för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, PM10 partiklar, 
bensen och kolmonoxid. Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors 
hälsa mot olägenheter. Normen för årsmedelvärde är satt för att begränsa långtids-
exponeringen och bör därför tillämpas för den luft där enskilda människor vistas 
under längre tid. I Sundbyberg har mätningar av luftföroreningar gjorts, bland annat 
vid korsningen Rissneleden/Gesällvägen. Från de beräknade resultaten framgår det 
att av samtliga studerade punkter förväntas inga miljökvalitetsnormer överskridas 
inom planområdet. 
 
Markföroreningar  
Inom området finns inga nu kända markföroreningar. 
 
Radon  
Enligt kommunens radonkarta ligger fastigheten Gulmåran inom högriskområde för 
markradon. Normalriskområde har en gammastrålning över 15 uR/h. En mätning i 
byggnaden har gjorts år 1998, som visat acceptabla värden enligt Boverkets 

 16 



byggregler (BBR 7:2). En ny mätning av radonvärden bör göras efter utförd 
ombyggnation och åtgärder vidtas för att säkra att gränsvärdet 200 bequerel/ 
kubikmeter inte överskrids.  
 
Stadsbild 
Genomförande av bebyggelseförslaget påverkar stadsbilden i Ör. Förslaget medför 
en betydande ökning av den befintliga byggnadshöjden, som överordnas den 
vegetation som nu till stor del tillåts dominera över stadsdelens bebyggelse. Då 
förslaget innebär att volymen ökas i höjdled behålls däremot den bostadsnära natur 
som även präglar stadsdelen.  
 
I den fördjupade översiktplanen för Rissne, Hallonbergen och Ör anges att det 
inom programområdet kan tillåtas mindre omfattande bebyggelsekompletteringar 
men inga stora förändringar. Påbyggnadsförslaget innebär en nästintill fördubblad 
byggrätt och en kraftig ökning av byggnadshöjden. Detta kan ses som en 
komplettering av större karaktär. 
 
Bebyggelseförslaget innebär en omgestaltning av de nuvarande fasaderna och att 
den befintliga byggnadens uttryck ändras avsevärt. Boverkets byggregler (BFS 
2011:6 ändrad t.o.m. BFS 2015:3) ställer krav vid ändring av byggnader. I avsnitt 
1:221 (Varsamhetskrav och förbud mot förvanskning) anges att det i grunden är 
samma egenskapskrav som ska tillämpas såväl vid uppförande av en ny byggnad 
som vid ändring. Av 8 kap. 17 § PBL (2010:900) framgår även att ändring av 
byggnader ska utföras varsamt. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och 
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
ska tas till vara.  
 
Hälsokonsekvensbedömning 
Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att 
upptäcka brister i arbetet. Bedömningen kan göras på tre nivåer där den 
grundligaste är en utredning. Detta planarbete analyseras med dessa tre enkla frågor, 
vilket är en gängse nivå, som alla anses jakande besvarade: Främjar planen 
utvecklingen för befolkningens hälsa med avseende på den sociala miljön? Främjar 
programförslaget hälsoutvecklingen för befolkningen gällande riskfaktorer? Står 
programförslaget i samklang med kommunens övergripande mål? 
 
Trygghet-,  säkerhet- samt jämställdshetsperspektiv 
Detaljplanearbetet i Sundbybergs stad genomdrivs med stöd av en checklista för 
jämställdhet. Denna utgår ifrån Boverkets checklista för jämställdhet i fysisk 
planering, Jämna steg. Checklistan rymmer trygghets- och säkerhetsfrågor för kvinnor 
och män, flickor och pojkar. Utifrån listan bedöms programförslaget inverka 
positivt för jämställdhets- och trygghetsaspekter.  
 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom 
livets alla områden. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas 
vardag. En trygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig. 
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Programförslaget ökar antalet boende i området och därmed antalet människor som 
rör sig på platsen, vilket skapar en tryggare upplevelse av platsen.  
 
FNs konvention om barnets rättigheter 
Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop 1997/98:182 i 
planarbetet. Stadsledningskontoret har gjort bedömningen att projektet inte innebär 
några negativa konsekvenser för barn.  
 
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. 
Programförslaget bedöms inte innebära några negativa konsekvenser i avseende på 
tillgänglighet. De hissar som behöver installeras som en konsekvens av 
påbyggnadsförslaget bidrar till att öka en förbättrad tillgänglighet inom fastigheten. 
 
Medverkande tjänstemän 
Planhandlingen har tagits fram av Nina Lindfors i samråd med andra berörda 
tjänstemän på stadsledningskontoret. Programförslaget grundas på skissförslag 
framtagna av arkitekt Jan Sällström.  
 
 
 
 
Eva Kåverud Nina Lindfors 
Planeringschef Planhandläggare 
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