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Sundbybergs stad 
i tjän en GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på 
fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2: 17 
vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och 
Tallgatan i centrala Sundbyberg 

Bakgrund och syfte med detaljplanen 
Den 29 september 2014 (dnr KS-0376/2014) fick dåvarande stadsbyggnads- och 
miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja arbete med en ny 
detaljplan för kvarteret Kronan 1. Planuppdraget grnndar sig i fastighetsägaren 
Nisseshus nr 1 HB:s (genom Vasakronan) ansökan om ändring av nu gällande 
detaljplan. 

Syftet med detaljplanen är att utveckla kvarteret Kronan 1 genom ny bebyggelse för 
kontor och övriga verksamhetslokaler. Platsens utveckling ska utgöra ett positivt 
tillskott i centrala Sundbyberg och skapa en mer attraktiv entre till Sundbybergs 
stad. Planförslaget innebär att en befintlig kontors byggnad och ett parkeringshus 
rivs och ersätts med nya byggnader. Utemiljöerna kring kvarteret utvecklas för att 
skapa en mer levande stadsmiljö. Publika ytor möjliggörs i gatuplan och nya 
plats bildningar skapas, bland annat en ny entrepark i hörnet Ekens bergsvägen/ 
Prästgårdsgatan. Planförslaget gör även att nuvarande användning av fastigheten 
säkerställs, då den gällande detaljplanen inte innefattar ändamål för vård eller skola. 

Sedan granskning har en kompletterande markundersökning avseende ytlig jord 
(Golder Associates AB, 2017-02-07) och en reflektionsutredning kring planens 
föreslagna solcellsfasad (Reflex arkitekter, 2017-02-09) utförts. I plankartan har 
mindre justeringar gjorts avseende höjdbestämmelser sarnt reglering av planterade 
ytor för att tydliggöra läsbarheten och säkerställa grönytorna inom fastigheten. Även 
en utfonnningsbestämmelse har infogats för fläktrum på tak, så att planförslagets 
takrniljöer ges en enhetlig och genomtänkt gestaltning. En mindre byggrätt har 
tillkommit för att möjliggöra garageinfart och befintliga ledningsrätter har klargjorts 
i plankartan genom u-områden. 

Förfarande 
Detaljplanearbetet genomförs med normalt förfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 
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Granskning 
Mellan den 24 november och den 23 oktober 2016 låg planförslaget ute på 
granskning och det fanns möjlighet att lämna synpunkter. Planförslaget visades 
under remiss tiden i Kommunhusets entre vid Östra Madenvägen 4, på Sundbybergs 
stadsbibliotek vid Esplanaden 10, och i Hallonbergens bibliotek på Hallonbergsplan 
7. Förslaget fanns också tillgängligt på www.sundbyberg.se

Remissinstanser 
Planhandlingarna har sänts till remissinstanser enligt sändlista samt till sakägare 
enligt fastighetsförteckning. 

Inkomna yttranden 
Planförslaget skickades ut till nedanstående externa och kommunala remissinstanser 
samt till sakägare enligt fastighetsförteckning. (Under rubriken !JHjJ1111kter återges 
fullständiga yttranden med eventuella bilagor. Totalt har 13 yttranden inkommit 
under granskningstiden. 

Externa remissinstanser synpunkter inga synpunkter 

Länsstyrelsen 
X 

Trafikverket 
X 

Trafikförvaltningen 
X 

Storstockholms brandförsvar 
X 

Lantmäteriet 
X 

Luftfartsverket X 

Vattenfall 
X 

Hyresgästföreningen i Sundbyberg X 

Norrenergi AB 
X 

Kommunala remissinstanser 

Kultur- och fritidsnämnden X 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden X 

Byggnads- och tillståndsnämnden X 

Övriga 

Sundbyberg barnmorskemottagning X 

Synpunkter 

1. Länsstyrelsen

S amma11JattaJ1de bedö11111i11g
Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att
anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva
detaljplanen, med stöd av 11 kap. 11 § PBL, under förutsättning att nedanstående
synpunkter avseende hälsa och säkerhet: förorenad mark beaktas.
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Hälsa och säkerhet 
Förorenad mark1 
Länsstyrelsen instämmer med att marken under rivnings byggnader ska undersökas 
med anledning av föroreningar, samt att en masshanteringsplan behövs för 
hanteringen av förorenade massor. 

P AH-förorenad jord i halter över K!vI har påträffats i hörnet av 
Ekensbergsvägen/Prästgårdsgatan, som enligt planförslaget kommer att bli allmän 
plats för parkändamål. Då utförd undersökning endast är översiktlig och att ingen 
analys av ytlig jord är utförd anser Länsstyrelsen att denna förorening ska avgränsas 
och riskbedömas genom kompletterande undersökning. En kompletterande 
undersökning av grundvattnet bör även utföras då oljeföroreningar påträffats vid 
tidigare undersökning. 

Stadsledningskontorets svar 
Fö"rore11ad mark 
Sedan gra11sk11i11g har en koJJJplettera11de JJJi/jöleknisk mark1111dersö"k11i11g avseende ytligjord 
11tfo"ttsför deJJ del av pla11jo"rslaget som planlägg,s soJJJ park (GolderAssoiiates AB, 2017-02-
07). A11alysreSJ1ltat harjämfads mot Nat11rvårdsverkets gemrella 1iktvärde11 fa"r kämlig och 
JJJindre känslig marka11vä11dning. Platsen fa"reslås 1rtfo1mas som en grö"n entri till stade11, s11arare 
än eu vistelsryta. Ko11tor och andra verksamheter angränsar till platsen, JJJeJJ i11ga bostäderfi11ns 
inom planfljrslaget. Människor bedö"ms dätfor endast vistas inom området deltidsvis, vatfor 
Nat11rvårdsverkets 1iktvärde11 fa"r JJJi11dre kä11slig marka11vä11d11i11g anses mest relevanta fa"r 

platsen. I två pttnkter har P AH-lvl och P AH-H 11pp1JJätts i halter ö"ver 1iktvärde11 fa"r Klvl, 1JJe11 
1111der 1iktvärdet fa"r MKM. Det är stadsled11ingskontorets bedöm11ing att en event11ell häls01isk
11tifrå11 detta sammanhang är liten vid både 1111vara11de och planerad marka11vä11dni11g, och att 
platsspecifika 1iktvärde11 i enlighet med MKlvI bö"r anvä11das fa"r mtreplatsen.

GmndvatteJ{Provtagningar 
Då den mi!Jö"tek11iska mark11JJdersö"kninge11 (!1ifiird av Go!derAssodates, 2016-06-13) inte 
jimJJit något gnmdvatten inom fastigheten, har det efter en dialog med Lä11ssryrelse11 besl11tats att 
denJJa fråga ska bevakas i senare genomfa"ra11deskede, i samba11d med aJJsiJ"k11i11g av schaktlov eller 
sprä11g11ingsarbeten. De11na fråga ska tas 11pp i anmälan och kontmllplan fa"rframtida arbeten.

2. Trafikverket

Trafikverket Region Stockholm har erhållit rubricerat ärende för yttrande. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av kvarteret genom ny 
bebyggelse för kontor och andra verksamhetslokaler. Planförslaget innebär att en 
befintlig kontorsbyggnad och ett parkeringshus rivs och ersätts med nya byggnader. 
Utemiljöerna kring kvarteret utvecklas för att skapa en mer levande stadsmiljö. 

Planområdet är beläget ca 200 m från Sundbybergs station vilket ger närhet till både 
pendeltåg, fjärrtåg, tvärbana och bussar. Trafikverket ser mycket positivt på 
förändringar som bättre tar tillvara och möjliggör ett bättre markutnyttjande i 
områden med väl utbyggd kollektivtrafik för att minska bilberoendet i samhället. 
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Planhandlingarna redovisar att trots detaljplanens närhet till såväl järnväg som 
tunnelbana att riktvärdena för buller, vibrationer och stomljud kommer att klaras. 

Trafikverket framförde i samrådsyttrandet (2016-03-21, TRV 2016/18115) att 
området ligger inom den höjdbegränsande ytan för Brorruna flygplats. Både Swedvia 
och Luftfartsverket har yttrat sig utan erinran mot högsta totala byggnadshöjd om 
59,56 möh. Trafikverket vill dock påminna om att särskilt tillstånd måste sökas för 
kranar och annat under byggtiden samt att de nya byggnaderna hindermarkeras då 
höga byggnader eller andra anläggningar planeras till en höjd högre än 20 m över 
marknivån kan tekniska system kopplat till flygverksamheten kan påverkas. Den 
som uppför en mast ansvarar för att byggnadsverket hindermarkeras enligt 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:155. 

http://www.lfv.se/sv /Tjans ter /Flyghinderanalys---en-unik-kompetens-hos
LFV /Sa-har-gor-du-/ 

Trafikverket vill även påminna om och som även framfördes i samrådsyttrandet att 
med anledning av den omdaning av Sundbybergs järnvägsområde i och med 
utbyggnaden av Mälarbanan, kommer Ekens bergsbron att rivas. Trafikverket anser 
att samordning och hänsyn till projekt Mälarbanans tidplan kan bli nödvändig vid 
genomförandet av planförslaget. 

Trafikverket har i övrigt ingen erinran mot detaljplaneförslaget. 

Stadsledningskontorets svar 

S_)lllp1111ktema Noteras och ska beaktas i jö1tsatt arbete. 

3. Trafikförvaltningen
Öve1;gripande
Förutsättningar för befintlig och planerad kollektivtrafik
Planområdet ligger cirka 200 m från Sundbybergs station där tunnelbana,
pendeltåg, regionaltåg samt buss trafikerar. På angränsande gata Ekens bergsvägen
trafikerar busslinje 156 och Sturevägen av busslinje 506.

Avtal 
Då tvärbanan befinner sig i planområdets närhet bedömer trafikfö1valtningen att 
sprängningsarbeten för den planerade exploateringen kommer att påverka befintlig 
tunnelbaneanläggning varför grundläggningsarbetena ska utföras i enlighet med SL:s 
föreskrifter. 

Ett genomförandeavtal bör tecknas mellan SL och exploatören samt kommunen där 
bland annat förutsättningar för arbetenas utförande regleras med anledning av 
närheten till tvärbanan. Detta bör ske innan detaljplanen är antagen. 

Trafikfö1valtningen vill delta i det fortsatta planarbetet. 

Stadsledningskon torets sva1· 
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Efter granskning har det tecknats ett avtal mellan AB Sto/'Stockhohns Lokaltrafik genom 
Trafiknämnde1J samt Stockholms LäJJS Landsti1Jg och Vasakrona11 AB, avsee1Jde l!J/ryggnation 
på fastigheten Kronall 1, i 11ärheten av Stmdqybergs station på lt111nelbanelit!)i1JJ mellan 
10111gsträdgården-Hjl1 /sta. 

4. Storstockolms brandförsvar

Brandförsvaret har i dagsläget inga ytterligare synpunkter än de som yttrades 
20160329. 

5. Lantmäteriet

Plmi
f
rågor som berö'r Lantmätniets komJJJande arbete 

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med 
stöd av detaljplanen bilda och ändra fastigheter och inrätta eventuella 
gemensamhetsanläggningar, skapa ledningsrätter mm. 

Delar av planen som måste jo'rbättras 
Grundkartan/Plankarta 
Fastighetsbeteckningen för Sundbyberg 2:17 kan inte återfinnas i grundkartan. 
Ledningsrätterna intill Kronan 1 :s västra gräns kan inte återfinnas i grundkartan 
(beteckningar: 0183-92/10.1 samt 0183-06/3.1). Ifall ledningsrätten inte avses 
förläggas i allmän platsmark bör området inom vilken ledningsrätten ska ligga 
(befintligt eller kommande område) säkerställas med u-område. 

Färger saknas i teckenförklaringen för användningsbestämmelserna. 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Lantmäteriet vill påpeka att Lantmäterimyndigheten enbart utför fastighets bildning 
utifrån ansökan som inkommer till myndigheten. Detta behöver förtydligas i plan
och genomförandebeskrivningen, främst s. 24 under 
A11svarsfordel11i11g/ h11v11dmam1askap samt s. 25 under Fastighetsbildning. Det bör också 
framgå att Lantmäteriet debiterar utifrån gällande ta..'{a. 

Det saknas information om befintliga ledningsrätter, 0183-92/10.1 och 0183-
06/3.1. Det behöver beskrivas vad konsekvenserna blir för dessa, vem som 
bekostar eventuell omprövning och vem som ansöker om en sådan. 
Det är under Fastighetsbild11i11g oklart med vad som menas med att del av Kronan 1 
överförs från kvattersmark till allmän platsmark. Ifall ersättning ska utgå för den 
marken som regleras, så ska det framgå i plan- och genomförandebeskrivningen då 
det är en del av de ekonomiska konsekvenser som ska redovisas enligt Plan- och 
bygglagen 4 kap 33§. Det upplevs i detta stycke otydligt ifall Sundbybergs stad ska 
stå för all fastighetsbildning, eller ifall exploatören ansvarar för någon del. Det bör 
även förtydligas ifall det är ersättning för marköverlåtelsen, dvs. 
fastighetsregleringen, som ska regleras, eller ifall det avses tecknas någon typ av 
markupplåtelseavtal. 

I plan- och genomförandebeskrivningen framgår att exploatören ska ansvara för 
genomförandet av byggnation inom planområdet, de anpassningar som behövs för 
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mark och anläggningar i anslutning till planområdet, att exploatören ansvarar för 
samtliga kostnader relaterade till fastighetsbildning och utbyggnad inom 
kvartersmark samt att kommunen ansvarar för ansökan och kostnad av 
fastighets bildningen för allmän plats. Det är dock oklart vem som bekostar 
genomförandet av allmän plats, vem som bekostar en eventuell flytt av ledningar 
och omprövning av ledningsrätt, samt vem som i sådana fall ansvarar för att ansöka 
om omprövning av ledningsrätten. 

Ifall Kronan 1 kan komma att avstyckas så bör det framgå hur regleringen av de 
gemensamma ut:1:ymmena bör ske, exempelvis vad gäller skötsel och annat ansvar 
för dessa. 

Det bör även påpekas att genomförandetiden för plan C334 (akt 0183-P04/0421) 
fortfarande har en pågående genomförandetid. Särskilda skäl för att ändra 
detaljplanen ska framföras. 

Stadsledningskontorets svar 

Efter gra11Sk11i11gsskedet har .rynpm1kterna ova11 j11sterats i pla11kmta samt pla11besk1iv1Jing. 
Gällande ge11omfrJrcwdetide11 för deta!Jpla11 C334, ska Jöreslage11 f!ytt av Vatte11falls elnätsstatio11 
ske med fo'retagets godkä1111ande, och bekostas av e>..ploatiire11, se p1i11kt 7. Vidare fiireslås 
el11ätsstatio11eJJ f!Jttas fa'r att mijjliggö.,v e11 J/Jer satmnanhålle11 gestaltJJi11ggentemot St11regata11, 
som då får eJJ smalare dime11sioJJ vilket ka11 bidra till ett mer aktivt gat11mm. 

6. Luftfartsverket
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplan.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och radar 
(Communication, Navigation, Smveillance). Analysen grundar sig på Svensk 
Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 "Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot 
aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift", 
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till 
och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta. ca 60 km ut från 
flygplatsen. MSA är den hindeiyta som är störst och står för ":tvlinimum Sector 
Altitude". 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, 
luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 
www.lfv.se/flygh.inderanalys. 
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Stadsledningskontorets svar 
SyJ1p1111ktema J1otems. 

7. Vattenfall

Vattenfall Elclistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av
granskningshandlingarna för rubricerad detaljplan och lämnar följande yttrande.

Utöver de synpunkter Vattenfall framfört i samrådsskedet har Vattenfall inget 
ytterligare att tillägga. Vattenfall har inget att invända mot de revideringar som gjorts 
med hänsyn till de synpunkter Vattenfall framförde i samrådsskedet. 

Vattenfall godkänner härmed planförslaget. 

8. Hyresgästföreningen i Sundbyberg
Efter att ha tagit del av handlingarna finner Hyresgästföreningen i Sundbyberg
ingen anledning till erinran mot förslaget.

9. Norrenergi AB
Norrenergi har fjärrvärme och fjärrkylningsledningar på nu berörda fastigheter,
dessa har kapacitet att försörja nu aktuell bebyggelse.

Norrenergi förutsätter att vi deltar med information om fjärrvärmen samt 
fjärrkylans miljöprestanda mm, vid en eventuell utvärdering av alternativ. 

Om det blir aktuellt med omläggningsarbeten av våra ledningar utgår vi från att 
exploatören står för samtliga omläggningskostnader samt att det sker i samråd med 
N orrenergi. 

Stadsledningskon to1·ets svar 
Sj1J1jJ1111ktema J1otems. 

10.Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen framställer förslag till yttrande utifrån kultur- och
fritidsnämndens verksamhets- och ansvarsområden.

När detaljplanen var på samråd under våren 2016 yttrade sig kultur- och 
fritidsnämnden enligt följande: 
"K11lt11r- och j,itidsfa"rvalt11iJ1geJ1 svamrfa"r kommNne11s 111Jgdomsmottag11iJ1g som i mt!äget har sina 
lokaler i Krot1aJJh11set. Fö'rslaget iJ111ebär att de kommer att behö'va ji1111a 1!Ja lokalerfar sin 
verksamhet. 

S1111df?ybergs stads ö'versiktspla11 aJ1ger att målsättJ1i11ge11 är att drka en proce11t av 
prod11ktionskostJJadet1 ska a11vändas till ko11stJJädig tt!s11ryckning. Detta ska gälla vid all form av 
bebyggelse. Detta gäller både p,ivata och kommmwla bygghermr och koJ1ste11 ka11 placeras 
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1t!omht1s eller inomhus. Förvaltninge11 skulle 11ppskatta om stadms e11procentmål gällande komt 
också redovisades i planbesk1ivni11gm "

Stadsledningskontoret har i samrådsredogörelsen svarat enligt följande: 

"Sj1np11nktema noteras. Enprocents11Jålet har komm1111icerats till e:xploatören." 

Kultur- och fritidsförvaltningens kommentarer på stadsledningskontorets svar är att 
man återigen vill betona vikten av att enprocentsregeln. För att den konstnärliga 
utsmyckningen sker i enlighet med översiktsplanen bör detta regleras i samband 
med tecknandet av exploateringsavtal. 

Stadsledningskontorets sva1· 

Målet om konstnärlig tt!smyckning inoJ)J fastigheten ligger i li1!Je även med de intema 1iktli1jer 
som fastighetsägaren arbetar 11tejte1: För att !Jdliggöra detta har enprocentrege/11 infogats i 
e:x.ploate1i11gsavtalet efter granskningsskedet. 

11. Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Stadsmiljö- och tekniska nämnden har yttrat sig i samrådsskedet och vissa av
nämndens synpunkter har beaktats i granskningsversionen av detaljplanen, vilket
förvaltningen finner positivt.

Förvaltningen anser fortfarande att detaljplanen bör ses som en del av utvecklingen 
av Sundbybergs nya stadskärna, såväl i tid som i rum. Förvaltningen finner det 
troligt att östra delen av Sturegatan, under tiden för nedgrävningen av Mälarbanan, 
kommer att påverkas av tidiga ledningsomläggningar och tillfälliga busshållplatser 
under en längre period, då hållplatser inte kan vara kvar på Järnvägsgatan. 
Transporter av massor från nedgrävningen, liksom rivningen av Ekensbergsbron, 
kommer också att påverka planområdets absoluta närhet. Förvaltningen anser 
därför att antagandet av planen bör flyttas fram till ett senare skede, anpassat till 
nedgrävningsprojektet. 

I övrigt vill förvaltningen framföra följande synpunkter: 
Vatte11 odJ avlopp 
Dagvattnet från fastigheten ska vara av sådan kvalitet att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan uppnås i nedströms liggande vattenförekomster. Fosfor och zink ska 
särskilt prioriteras och minimeras i dagvattnet. Dagvattnet: ska fördröjas för att 
minska belastningen på det allmänna ledningsnätet. Dagvattnet ska avledas i 
separerat ledningssystem. 

Det finns risk för att fastighetens dräneringssystem kommer i konflikt med 
gatuinfrastrukturen där fasad ligger nära gatuliv. 

Bräddnivån i spill- och dagvattensystemen är gatunivån i Sturegatan, vilket medför 
att samtliga golvbrunnar, toaletter och dylikt under gatunivån ska vara säkrade för 
översvämning genom bach.'Ventil. 
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En omläggning av VA-ledningar längs Ekensbergsvägen till stadens mark är 
önskvärt i samband med ombyggnaden av fastigheten. 

Trafik och parke1i1Jg 
Fastighetens fasadliv mot Sturegatan bör följa fasadlivet hos befintlig grannfastighet 
i väster (Tallbacken 3). Möjligheten att utveckla Sturegatan till en paradgata ökar om 
utrymme ges till en god entre mot Solna. 

Behovet av att anpassa planområdets sydöstra hushörn, för att säkerställa sikt och 
uuymme för gående, cyklande och fordonstrafik, kvarstår. Detta kan ske antingen 
genom att användningsområdet minskas eller att det ges en prick.mark eller annan 
begränsning av utformningen av hörnet. 

Berörd del av Sturegatan kan behöva hållplatslägen i framtiden, vid nedgrävningen 
av Mälarbanan. Med föreslagna gatubredder kan troligen ingen angöring ske från 
Sturegatan. Gatubredderna medger inte heller bra hållplatslägen. 

Förvaltningen ställer sig fortfarande tveksam till ifall det finns uuymme för en ge
väg längs Ekens bergsvägen, ned mot det nya, planerade resecentrumet. 

Stadsledningskontorets sva1· 
Vatte11 och avlopp 
S tadsled11i11gsko11toret håller med om att det vore fardelaktigt att fjytta befi11tliga led1Ji11gar i 
Ekembe1:gsväge11 till ett läge i11om S1111df?ybe1:gs stad. Trots att fråga/J i11te t)'IJJS i1Jot11 
deta!Jplanearbetet, är det mijjligt att i ett se1Jare skede 11t1!)f!Jt1 de!J mark som a1Jgivits JJJed 
bestämmelsen ''gata" i pla1Jkmta fai· e/J eveJJtttell led1Ji1JgsomläggJJiug. 

A11svarfar samord11i1Jg ktiug ledui1JgsdragJJi1tg 11ärmast St11regata1J har sktivits iu i avtal mellau 
stade!J och e:x.ploatö're!J, och ska beaktas i seJJare skede11. 

Trafik och parke1i11g 
Plm1b'rslagets läge ligger i liv med fastigheter lä1Jgre 11pp på St11regatau, dä1ibla1Jd Folketshus. 
Geuom att skapa e11 s11ävare gatttbild ä!J dage1Js sit11atio11 där qygg11ade11 är tillbakadrage11 från 
S tJ1regata11 med 11 metet; bidrarpla,iflirslaget till eJJ mer definierad e1Jtri till ceJ1trala Simdf?ybe1:g, 
och kommer att bättre matcha StJ1regatam ö'vriga karaktä,: 

Det är stadsled1Ji1Jgskontorets bedö'vmi1Jg att en b11Sshållsplatslo's11i1�g biir ses ö'ver i samba1Jd med 
ett framtida arbete kting StJ1regata11s gestaltui11g, då det 1yms i1Jom detta pla11arbete. Under ett 
sådant arbete ka11 även sikiförhålla1Jde1J fa'r gåeJJde och ryk/ister vid hö'met av 
St11regata11/ Eke11sbe1:gsväge11 hanteras, och av deJJna a11led11i1� kommer JJJa/J i11te kräva 
begrä11s11i11gar av byggrätte!J i1Jom fastigheten Kro1Ja11. 

Övriga [Yllp1111kter 11oteras. 

12. Byggnads- och tillståndsnämnden
Nätstatio!J
I direkt anslutning till transformatorstationer blir det elektromagnetiska fältet något
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förhöjt, men styrkan avtar snabbt med avståndet. Forskning pekar på att det kan 
finnas en viss risk för leukemi bland barn i befolkningsgrupper som under lång tid 
exponeras för magnetiska fält på 0,4 µT (mikrotesla) eller mer. WHO 
rekommenderar maximalt 0,4 µT vid bostadshus vilket även miljöenheten i 
Sundbyberg stad använder i sin bedömning av denna typ av frågor. I 
planbeskrivningen framgår att nätstationen ska flyttas till ett utrymme i mark under 
Tallgatan vilket bedöms vara på tillräckligt avstånd för att strålningen ska ha avtagit 
tillräckligt vid bostäderna. 

MarkprovtagniJJgar 
Markprovtagningar har redovisats för miljöenheten. Då inga förhöjda halter påvisats 
i området bedöms inga ytterligare prov nödvändiga innan arbetet påbörjas. Däremot 
ska miljöenheten kontaktas om misstankar om föroreningar påträffas vid 
markarbeten. 

Mate,ialåteruin ning 
I miljöbalkens allmänna hänsynsregler framgår att hushållningsprincipen ska 
användas. Vid rivning ska därför rivningsmaterialet återvinnas eller återanvändas så 
långt som möjligt. Rivning bör därför ske på sådant vis att återbruk är möjligt. 

&don 
För att minimera risken att radon tränger in ska byggnaderna byggas radonsäkra. 
Dessutom behöver radonmätning ske i anslutning till inflytt. Mätningen ska ske 
enligt strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer. 

Lj11si1Js!äpp 
Solstudien visar att vissa delar av fastigheten alltid är skuggad. Eftersom kvarteret 
ska innehålla 2500 arbetsplatser bör fundering ske kring om dessa kan placeras där 
solljuset aldrig når och om bostäder kan placeras där ljusinsläppet är större. 

Blä1Jdni11g 
I gestaltningsprogrammet framgår att fasad mot Ekenbergsvägen kommer vara 
högblank. Byggnads- och tillståndsnämnden bedömer att en utredning av bländning 
för trafik och bostäder/arbetsplatser i området från byggnaden bör genomföras 
innan byggnation för att säkerställa att ingen bländningsproblematik uppstår för 
bilister på Ekenbergsvägen, boende eller verksamma i närområdet. 

Parke,ing 
Byggnads- och tillståndsnämnden ser positivt på att det planeras för ett separat 
parkeringsplan för cyklar samt cykelparkering för besökare. Om golvbrunnar 
installeras i parkeringsgaraget ska dessa kopplas till oljeavskiljare eller motsvarande 
rening innan vattnet leds till ledningsnätet. 

Dagvatten 
Byggnads- och tillståndsnämnden anser att materialvalet är viktigt då planen är att 
inte vidta någon rening av dagvatten på fastigheten. Dagvattenutredningen anger att 
flödet från området till ledningsnätet kommer att minska från dagens 
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flödes belastning. Trots minskat flöde anser Byggnads- och tillståndsnämnden att en 
beräkning av den föroreningshalten som bedöms tillföras ledningsnätet ska 
kompletteras till dagvattenutredningen. Det är möjligt att föroreningshalten ökar 
trots att flödet minskar. 

Bt1ller 
Byggnads- och tillståndsnämnden förordar att trafik.verkets riktvärden för 
ekvivalenta ljudnivåer för trafikbuller på max 55 dB(A) vid fasad uppnås samt ska 
folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus uppnås. 
Vid rivning och byggnationen bör närboende informeras om de olika momenten i 
processen samt även få ett namn och telefonnummer om de skulle ha några frågor 
gällande bygget eller synpunkter. 

Gestalt11i11gsp1'0g1'tlm 
Till handlingarna bifogas ett gestaltningsprogram som övergripande beskriver de 
kvaliteer man vill uppnå inom planområdet som tidigare har efterfrågats av 
bygglovs enheten. 

Stadsledningskonto1·ets sva1· 
Markbrovtauninuar 

, e e 

Fiir JJJer information k1ing markpmvtagningm; se den bilagda komplettem11de marktekniska 
1mdersiik11ingeu (Golder associates, 2017-02-07), samt svar 1mderp1111kt 1. 

MateJialåtervin ning 
Frågat1 om mate1ialåtervin11i11g ska behandlas 1111der senare ge11omfomndeskede, och 11tgiim en del 
av den masshante1i11gsplan som tas fimn inför 1!Jgg11atioJJe11. 

Blä11dni11g 
Mät11ing och uppskattning av acceptabla bländt1i11gs11ivåer är komplexa fi'ågOJ; där solhi!Jd odJ 
himmelstt'ålning är viktiga pammetm,; och där omk1ingliggande qyggnaders rejlektionsvärde och 
spek11la1itet (mängden direkt himmels- och solstt'ål11i11g som reflekte1'Cls av )'tan) är avgii1'Clude. Då 
glas.fasaden utgått sedan gm11skni11g, kvarstår kemmikfasaden samt solcellsfasade11 mot [Jdväst 
odJ [Jdost som identifiemde 1iskytor på kvaJteret Kmna11 1, där spek11latiteten kan autas vam 
hög. Detta värde kovnnerfa'rä11dms beJ'Oe11de på maten.alets J'tbehandli11g, glassoJt och sm11tsighet. 

Fö'r att säkerställa att pla11fiirslaget inte påverkar omgivande bostäder och t1'Cljiksit11atioJJer 
negativt genom bländning, har en reflektions11tred11ing har tagits fimn fa'rplanflirslaget (Rejlex 
arkitekte1; 2017-02-09) med Jok11s på fa'rslagets svmta solcells.fasad. Utredningen har gm11skat 
fiirslaget i e11 flirenklad verklighet där man e11dast sett till de11 maximala reflektionen vid sommar
och vi11tersolstå11det. St11dien har dä,for inte tagit hän!J1n till dämpande effekter så som exempelvis 
beläggni11gpå fasadmate,ialet, sm11ts, vädedek och event11ellt sk1ymmande vo91mer. 

Bostäde,:· I dagsläget ligger JJ'!)Cket få fastigheter belägna så att de sk11lle påverkas av den sö'dm 
fasaden av hl!S 1 inom Kronan. Inga bostadshl!S tri!.ffas av reflektemt fis fi'åJJ planfo'rslaget. 
Närmaste bostadshus ligger beläget på en högre ph,shi!Jd, 1mgejår 150 meter boJt ji'å11 plmgbi'slaget 
i en snäv vinkel (att jämfa'ms med T11letomen, där bostäder liggerpå 3040 meters avstånd). 
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Blä11d11i11ge11 flir de iivriga 01JJgiva11de fastighetema a11ses begränsad i både tid och omfatt11i11g, och 
stadsled11i11gsko11toret bedömer inte att blä11dni11g i detta läge är ett problem. 

Trafik: Utred11i11ge11 visar att delar av St11regata11 och Eke11Sbergsväge11 kan träffas av reflekterat 
!Jits från den svmta solcells

j
asaden t111der dehr av cfyg11et, dock ligger spede/lt Ekensbe1gsväge11

reda11 i ett direkt sohttsatt läge. Tvärba11a11 ligger inom de11 teoretiska rejlektionsvi11ke/11 tmder 
delar av cfyg11et, men bedöms inte skapa proble1JJ fa"r spå1trafike11. S/11tligen visar rejlektio11Sst11die11 

på refere11sprqjekt där helglasade fasader eller so/cellsfasader qyggts a11ti11ge11 i tät beqyggelse eller 
nära stora trafikleder 1 1taJJ att detta lett till stiimi11ga,: 
S at111na11taget bedöt»er stadsled11i1Jgsko11toret det otroligt att pla11fa-,.slagets akhtella fasadJJJate,ial 
kommer att mecfflira 11ågo11 allvarligare blä11d11i11gsprobleJJJatik. 

l:,i11 sin släpp 
PlaJJ.flirslaget tillåter a11vänd11i11geJJ C, S

1 
samt V" vilket mi!Jliggö-,. ce11tmm-, v11xe111ttbild11i11gs

och vårdverksamhete,: I11ga bostäderfi1111s i fa"rslaget. 

Dagvatten 
I dagsläget består e11 stor del av fastighete11 av hårdgjorda yto,; som dättill a11vä11ds fa"r 

parke1ingsä11damål. E11ligt dagvatte1111tred11i1Jgjlir J(ro11an 1 (trtfrird av Iyrim, 2016-10-20) 
mi11skarpla1iflirslagets grö1Ja tak av1i1111iJJgsmä11gden inom fastigheten, trots att takytoma ökm: 
Foltsättningsvis meJJar 11tredni11gen att hårdgjo,da yto,; likt den beji11tliga bilparke1ing{Yta11, 
generellt gemrerar en högre grad av fa"rore11i11gar ä1J gröna J1to1: 

Dagvattem1tred11i11ge1J visarpå att allt dagvatte11 soJJJ leds från fastigheten J(ro11a11 1 leds vidare till 
ett reningsverk som 1r!fiir höggradig rening av vattnet, vilket gö·r att eventuella fa'rore11ingar i11te 11år 
någon oskyddad recipie11t. Genom plmiförslagets grö11a tak mi11skmjlödet av vatten som når 
reni11gsve1ket, och leder dätflir desstttom till e11 lägre belast11i11gpå reni11gsve1ket. 
Stadsled11i11gsko11toret bedömer dä,fiir att e11 komplettera11de mät11i1.1g av fa-,.ore11i11gshaltema inte 
är 11ödvä11dig. U11der senare skeden ska mate1ia/vale11s mi!Jöpåve1ka11 beaktas, och denna fråga 
regleras i qygglovsskedet. 

Öv,iga !)1Jpt111kter noteras och ska beaktas i jl"amtida skede11. 

13. Sundbyberg barnmorskemottagning
Sedan huset uppfördes har det funnits vårdverksamhet i fastigheten, bland annat
Barnmorskemottagning och stor vårdcentral. Jag anser det olyckligt att man inte
säkerställt att dessa verksamheter får möjlighet att finnas kvar i samband med en
ombyggnation.

Stadsledningskontorets svar 

Deta!J'plam11s 11ppgift är att mi!Jliggöra de11 a11vä11d11ing som får äga r11m i11om området. De 
beji11tliga vå1dve1ksamhetema är idagpla11s!Jidiga, va,förpla11.flirslaget jb"r J(ro11a11 1 aJJger 
a11vä11d1Ji11ge11 C, S 1 samt V,, vilket JJJij;liggör ce11tmm-, v11xe1111tbild11ings- och vårdverksamhete,: 

Under deta/jplaneprocessen barfastighetsägaren vmit i dialog med de l?)lresgäster som inte bedö,ns 
k11n11a inrymmas inom fastigheten Kronan i och med de fa-,.eslag11a omqyggnatio11ema. 
Tillsat11ma11s med a11dra l?)lresvärdar och i samtal med komm11m11 försö·ker ma11 fi1111a 
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ersättniJJgslokalerfiir dessa 011-esgäste1: Trots att S111Jdrybe1gs stad är mån om att behålla dessa 
verksaJJJheter i110JJJ koJJJJJJ/1/JeJJ, ärfråga11 gällande h!tmvida befintliga verksamheter har JJJi!)!ighet 
att få vara kvar inom jastighete11 ytterst e11 lymrättsligfi-åga, som ngleras av l!)lm11ämndm 
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