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Syfte och huvuddrag 
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 kontorsbyggnad 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 
platsbildningar skapas, bland annat en ny grönskande entreplats i hörnet 
Ekensbergsvägen- Prästgårdsgatan. Planförslaget gör även att nuvarande 
användning av fastigheten säkerställs, då den gällande detaljplanen inte innefattar 
ändamål för vård eller skola. Tallgatan planläggs som gång- och cykelväg för att 
bekräfta nuvarande användning i detaljplanen. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken 
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enlig bestämmelserna i NIB 3, 4 
och 5 kapitlet. 

Planområdet 
Läge och areal 
Planområdet ligger i centrala Sundbyberg och är cirka 10 000 kvm stort. 

Markägoförhållanden 

Planområdet utgörs av fastigheten Kronan 1, som ägs av Nisseshus nr 1 HB och del 
av fastigheten Sundbyberg 2:17 som är allmän platsmark ägd av Sundbybergs stad. 
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Tidigare ställningstaganden 
översiktsplan 
I Sundbybergs stads gällande 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. Ett viktigt 
ställningstagande i översiktsplanen är att fördelningen mellan bostäder och 
arbetsplatser ska hållas utifrån principen en bostad - en arbetsplats. En blandning 
av bostäder, kontor, verksamheter och service skapar variation av funktioner och 
ger liv och rörelse i staden under större delen av dygnet. 

Övriga planeringsdokument 
Vision Sundbybergs stadskärna (antagen den av kommunfullmäktige år 2010) anger 
inriktningen för utvecklingen av centrala Sundbyberg. Planförslaget är förenligt med 
visionens innehåll. Genom att skapa nya och tilltalande stadsentreer från Solna, 
genom att främja ett ökat handelsutbud samt genom att skapa nya mötesplatser och 
offentliga rum bidrar planen till uppfyllandet av visionen. Ett uppdrag finns för att 
ta fram en ny vision för stadskärnan (se rubriken pågående planering i närområdet 
nedan). 

Detaljplan 
För planområdet gäller detaljplan Cl 7 4 som vann laga kraft år 1967. Industri- och 
handelsändamål tillåts. Högsta byggnadshöjd i meter över nollplan varierar mellan 
+25,0 och +52,5 för olika delar av kvarteret. Marken runt byggnaderna får inte
bebyggas. Mot Prästgårdsgatan finns en yta som ska vara tillgänglig för allmän
gångtrafik. Den del av Sundbyberg 2:17 som ingår i planområdet är planlagd som
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allmän plats för gata eller torg. Detaljplan C334, som vann laga kraft år 2004, gäller 
för den elnätstation som ligger inom planområdet. 

På kmtaJI .ryHs avgräHsningarflirgällande detaljp!amr C174 och C334. 

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

Detaljplanen innebär inga svåröverblickbara miljöproblem. De direkta 
miljökonsekvenserna är relativt begränsade och går att beräkna och beskriva. 
Miljöaspekter beaktas och utreds i planarbetet, vilket framgår av planbeskrivningen, 
se även rubriken MifjiikoJ1sekve11ser i slutet av dokumentet. Med utgångspunkt från 
kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
bedöms planen inte kunna medföra en betydande miljöpåverkan. 

Planeringsförutsättningar 
Planering i närområdet 

Sundbybergs nya stadskärna 

Projektet för Sundbyberg� nya stadskärna innebär att järnvägen som går genom 
centrala Sundbyberg ska grävas ner och läggas i tunnel. Ett avtal är upprättat mellan 
Trafikverket och Sundbybergs stad som möjliggör en breddning till fyra spår och 
nedgrävning av Mälarbanan. Genom detta frigörs mark som gör det möjligt att 
skapa en ny stadskärna och läka ihop staden med nya byggnader såväl som öppna 
ytor. Nedgrävningen beräknas vara klar år 2025. Ett planprogram har under våren 
2016 varit på samråd. Utifrån de synpunkter som inkommit sker nu vidare arbete 
med förslaget som kommer att ligga till grund för kommande detaljplanering och 
markanvisningar. 

På motsatt sidan från planområdet, vid Prästgårdsgatan/Ekensbergsvägen, pågår 
planarbete och exploatering för fastigheterna Sprängaren 5 och 6. Här planeras ny 
bostads bebyggelse och verksamhetslokaler. En ny plan för Sprängaren 7 vann laga 
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kraft i januari 2017. Utvecklingen av kvarteret Sprängaren såväl som kvarteret 
Kronan bidrar till att markera en ny stadsfront mellan Sundbyberg och Solna stad, 
då kommungränsen löper intill Ekens bergsvägen. Längre bort på Sturegatan pågår 
även ombyggnaden av kvarteret Orgeln, där det befintliga kvarteret omgestaltas och 
byggs på med två till fyra våningar för centrumändamål. Inom angränsande 
fastigheter Tallbacken 3 samt Bildhuggaren 11 pågår detaljplanearbete för att utreda 
möjligheterna för ny- respektive påbyggnation av bostäder och verksamhetslokaler. 

Områdesbeskrivn ing 
Karaktäristiskt för centrala Sundbyberg är att bebyggelsen är inordnad i en 
rutnätsplan där en stor del består av lamellhus i cirka fyra våningar. Många 
byggnader är placerade med gavlar mot gatan vilket skapar en luftig stadskaraktär 
med inblick mot gröna gårdar. Den öppna strnkturen kombineras även med en del 
längsgående fasader mot gatorna. Bebyggelse i helt slutna kvarter hittas också. 
Stadsdelen präglas i sin helhet av större höjdskillnader som accentueras av 
bebyggelsen. Ett antal kvarter i centrala Sundbyberg, däribland kvarteret Kronan, 
har genomgått en omvandling som följd av den stadsförnyelse som pågick kring 60-
70 talet vilket satt sin prägel på stadskärnan. 

Det aktuella planområdet har ett strategiskt viktigt läge i staden. Nära invid kvarteret 
Kronan ligger järnvägsområdet med Sundbybergs station, som är en knutpunkt för 
lokala och regionala förbindelser. Kronan 1 omgärdas av Sturegatan, Tallgatan, 
Prästgårdsgatan och Ekensbergsvägen; fyra gatumiljöer med vitt skilda karaktärer. 

Sturegatan är stadens huvudgata och ett välbesökt affårsst:råk. Gatan har en livlig 
småstadskaraktär med lokaler i bottenvåningar, trädplanteringar och en varierad 
gatumiljö. }vfiljön längs Sturegatan upplevs som en sammanhållen och kontinuerlig 
gatumiljö med längsgående trädplanteringar och verksamheter i bottenvåningar. 
Takfotshöjderna håller samma nivå längs gatans stäckning. Vid planområdet 
förändras karaktären på Sturegatan - gaturnmmet breddas och den längsgående 
trädplanteringen upphör. Ett antal kontorsfastigheter mot Sturegatans östra del har 
en högre exploateringsgrad och bidrar därmed till en övergång mellan Sundbyberg 
och den mer storskaliga miljön i Solna Business Park. 

St11regata11 11tmiflirp!aJJområdet St11n:gataJJ invid korsJJing med Rosengatan 
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Längs med Ekensbergsvägens större gatu.mm går kommungränsen till Solna stad. 
Härifrån är de korsande gatorna Prästgårdsgatan och Sturegatan välanvända entreer 
till Sundbyberg från Solna. På motsatt sida Ekens bergsvägen ligger kontorsområdet 
Solna Business Park, med en mer storskalig bebyggelse från 60-80-tal. Nä1mast mot 
planområdet finns Arvid Nordqvists kaffefabrik. I sydvästlig riktning övergår 
Ekens bergsvägen i bro över Järnvägsgatan och järnvägsområdet. 

Eke11Sbe1;gsvägeJJ, � mot kvmteret KroJJa11 Tal/gatan, 11tblick upp mot PrästgårdsgataJJ 

Tallgatan är en brant lutande gata för gång- och cykeltrafik som löper mellan 
Sturegatan och Prästgårdsgatan. Gaturummet inramas av grönska genom buskage 
och planteringar, samt inom fastigheten Kronan en trädplanterad förgårdsmark. 
Från Tallgatan finns även en infart till kvarterets innergård, dit bilar kan köra i 
gångfart från Sturegatan. På motsatt sida av Tallgatan finns två byggnader; ett 
flerbostadshus från SO-talet och en äldre byggnad som tillhör polska ambassaden. 

Prästgårdsgatan, som ligger på en högre nivå, upplevs som en baksida till kvarteret. 
Gaturummet har här en väl tilltagen bredd. Längs Prästgårdsgatan finns 
bostadsbebyggelse från framförallt 40- till 60-talet. På motsatt sida från planområdet 
finns ett bostadshus från 60-talet. Detta har en framskjuten nedervåning som 
iruymmer verksamhetslokaler, varumottagning och en framförliggande 
parkeringsyta. 

Prästgårdsgata11 - !:'.)-' mot Eke11sbergsväge11 i S ol11a 
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Histodk 

Industriell verksamhet har bedrivits inom planområdet under många år. Ar 1907 
etablerades spis- och knäckebrödsfabriken Kronan. Verksamheten upphörde år 
1938 och mellan år 1939-1977 bedrevs istället gjuteriverksamhet för metallgjutgods 
på fastigheten. På 70-talet upphörde produktionen och verksamhetsbyggnaderna 
revs. 

Befintliga byggnader 
Idag består kvarteret Kronan av två kontorshus och ett parkeringshus. Byggnaderna 
är uppförda år 1978-1981 efter ritningar av Ake Östin arkitektkontor. De två 
kontors byggnaderna har båda tidstypiska tegelklädda fasader och sockelpartier i 
betongelement. Fönstersättningen med mellanliggande paJ:tier i brun plåt skapar en 
vertikal rytm över fasaderna. Mot takfot avslutas fasaderna även med brun plåt. 
Kontorshusen iruymmer i dagsläget cirka 25 000 kvm BTA och parkeringsdäcket 
med höglager i nedersta planet cirka 8000 kvm BTA. 

Högh11sdelen sedd från Prästgårdsgata11 

Mot Ekens bergsvägen står ett skivhus i fjorton våningar som tar upp större delen av 
kvarterslängden. Detta är centrala Sundbybergs högsta byg-,gnad som är väl synlig 
från övriga delar av staden. Byggnaden nås via ett entretorg från Prästgårdsgatan 
eller genom entre från Sturegatan. Mot Ekens bergsvägen finns lokaler i bottenplan, 
men dessa är inte anpassade för utåtriktade verksamheter. Mot Sturegatan står en 
lägre byggnad i sex våningar, som vid sin östra gavel sammankopplas mot det högre 
skivhuset. Byggnadens översta våning är indragen. Huset har två trapphus med 
hissar, vilka nås genom entreer från Sturegatan. De lokaler som finns i bottenplan 
kan idag inte nås utvändigt från Sturegatan. Byggnaden är indragen cirka 11 meter 
från Sturegatan för att ge rum för angöring och parkering framför. Den 
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tillbakaskjutna byggnaden och avsaknaden av utåtriktade lokaler gör att gaturummet 
tappar mycket av den intensitet som finns längs Sturegatans sträckning i övrigt. 

Mot Prästgårdsgatan/ Tallgatan finns ett parkeringshus som är uppfört med 
obehandlade betongelement. Mot Prästgårdsgatan och Tallgatan bidrar 
parkeringsdäckets stängda fasader till en händelselös gatumiljö. Den översta 
våningen saknar tak. De tre översta våningarna inrymmer bilparkering och är 
förbundna med en körbar ramp och under dessa finns ett lagerplan i dubbel 
våningshöjd. Till lagerplanet fraktas varor och leveranser genom infart från 
Sturegatan. 

Ko11torsf?yggnade11 mot S !t1regata11 

Parke1i11gsht1set mot Prästgårdsgatan, Mgh11sdele11 i bakgn111d 

Stängd fasad mot Prästgårdsgatan 

8 



Inom planområdet mot hörnet Sturegatan/Tallgatan finns också en fristående 
elnätsstation som tjänar kvarteret Kronan och ett fåtal andra fastigheter i 
närområdet. 

Mark och vegetation 
Planområdet består till övervägande del av bebyggda och hårdgjorda ytor. Mot 
Tallgatan, Ekensbergsvägen och på kvarterets innergård finns gräsklädda ytor med 
en del träd och mindre planteringar. Inom planområdet i hörnet mot 
Prästgårdsgatan och Ekensbergsvägen finns en triangelformad gräsyta med ett tiotal 
poppelträd. Större delen av ytan är kvartersmark men en mindre del tilli1ör allmän 
platsmark. 

Mindre griit!J!a invid Eke1Jsbergsväge11 

Geotekniska förutsättningar 
Enligt stadens geologiska kartunderlag är befintliga byggnader grnndlagda berg och 
till viss del kohesionsjord, huvudsakligen av torrskorpekaraktär. 

Markföroreningar 
Länsstyrelsens EBB-register över potentiellt eller konstaterat förorenade områden 
har konsulterats. Stor gjuteriproduktion med tungmetaller och avfettning med 
trikloretylen har pågått inom planområdet och dä1med har potentiella 
markföroreningar tidigare uppmärksammats. Planområdet har tidigare tilldelats 
riskklass 2 (stor risk) enligt Länsstyrelsens :tvITFO-modell (1vietodik för inventering 
av förorenade områden). En miljöteknisk markundersökning har genomförts 
(Golder associates 2016-06-13), vars slutsatser inte indikerar på någon förekomst av 
föroreningar som innebär begränsningar för föreslagen markanvändning, och där 
utredningen bedömer att fortsatta undersökningar därmed inte behövs. Med 
anledning av markundersökningen har Länsstyrelsen enligt beslut 2016-09-05 ändrat 
bedömningen till riskklass 4 Qåg risk). 

9 



Radon 
Planområdet är på kommunens markradonkarta utmärkt som eventuellt 
högriskområde för markradon, varför markradon bör kontrolleras innan byggnation 
(se mer information under rubriken Ko11sekveuser nedan). 

Trafik och parkering 
Gator och trafik 

Kvarteret Kronan är beläget mellan Sturegatan, Tallgatan, Prästgårdsgatan och 
Ekensbergsvägen (som tillhör Solna stad). Sturegatan är en lokalgata som trafikeras 
av cirka 4000 fordon per årsmedeldygn (ÅMD). Prästgårdsgatan trafikeras av cirka 
2500 fordon/ MID. Ekensbergsvägen är en vanlig färdväg mellan centrala 
Sundbyberg och Solna och trafikeras av cirka 10 000-15 000 fordon/ MID. På 
Ekensbergsvägen kör uttyckningstrafik för räddningstjänst och brandkår. Tallgatan 
är i del en gångfartsgata som tillåter biltrafik in till Kronans innergård och i del en 
bilfri gång- och cykelgata. Tallgatan är i gällande detaljplan planlagd som allmän 
plats; gata. 

Gång- och cykel 
På Sturegatan och Prästgårdsgatan sker cykling i blandtrafik. På Ekensbergsvägen 
finns separata gång- och cykelbanor fram tills korsningen med Sturegatan där 
cykelbanan helt upphör. Tallgatan är en brant backe där gång- och cykeltrafik har 
företräde. Mellan Sturegatans och Prästgårdsgatans nivåer finns stora höjdskillnader 
a cirka 12 meter. En tillgänglighetsanpassad gångväg däremellan finns inte. 

Kollektivtrafik 
Planområdet är väl försörjt med kollektivtrafik, med cirka 200 meters gångväg till 
Sundbybergs station där pendeltåg, regionaltåg, bussar, tunnelbana och tvärbana 
erbjuds. Även vissa fjärrtåg stannar i Sundbyberg. SL:s linje 609 mot Solna strand/ 
Danderyds sjukhus trafikerar Ekensbergsvägen med en busshållplats på 200 meters 
avstånd från planområdet. Tvärbanans Solnagren passerar från/ till Sundbybergs 
centrum längs Ekens bergsvägen och svänger av till/ från Solna Business Park där 
ytterligare en hållplats finns, d1ygt 300 meter från kvarteret Kronan. Möjligheten till 
hållbara fårdmedelsval vid resa till/ från kvarteret anses vara mycket god. 
Parkering och angöring 
Parkering för anställda samt besökare sker i garage/ parkeringsdäck inom 
fastigheten, med infart från Prästgårdsgatan. Allmänna parkeringsplatser finns i 
form av markparkering och kantstensparkering längs Sturegatan och 
Prästgårdsgatan. Angöring till den högre kontors byggnaden sker från Sturegatan 
eller det entretorg som finns mot Prästgårdsgatan. Till det: lägre kontorshuset sker 
angöring på kvartersmark mot Sturegatan. Varuleveranser tas in genom garageinfart 
från Sturegatan. 

Service 
I centrala Sundbyberg finns ett varierat utbud av både kommersiell, social och 
offentlig service samt ett stort antal arbetsplatser. I Solna Business Park som 
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angränsar till planområdet finns också en stor mängd arbetsplatser och en del 
handel. 

Inom kvarteret Kronan finns idag vård- och utbildningsrelaterade verksamheter. 
Två privat drivna gymnasieskolor har lokaler i fastigheten och cirka 200 elever 
beräknas vistas i kvarteret dagligen. En stor del av fastigheten hyrs ut till 
vårdrelaterade verksamheter såsom vårdcentral, barnmorskemottagning och 
psykiatrisk mottagning. 

Störningar och risker 

Buller 
Området är bullerutsatt, framförallt från Ekensbergsvägen som trafikeras av buss, 
bil och tvärbana. På Sturegatan går buss- och biltrafik. Närheten till 
järnvägsområdet medför även höga ljudnivåer. Järnvägen kommer som ovan nämnt 
att grävas ned vilket medför mindre bullerstörningar från tågtrafiken. 

Farligt gods 
Planområdet ligger cirka 60 meter från kafferosteriet Arvid Nordquist, som är 
klassat som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor. 
Leveranser av gasol passerar längs med planområdet på Ekens bergsvägen som är 
närmaste väg från Frösundaleden (rekonunenderad väg för farligt gods). En 
riskutredning med avseende på gasoltransporter har tagits fram i samband med 
närliggande detaljplanearbete för fastigheten Sprängaren 7 på Ekensbergsvägen 
(Bengt Dahlgren Brand & risk 2016-02-22). Rapporten biläggs planhandlingarna. 
Kronan 1 är lokaliserad inom riskbedömningens geografiska avgränsning. 
Riskanalysen påvisar mycket låga risknivåer. Den beräknade risken för en farligt 
godsolycka är betydligt lägre än vad de riskkriterier som normalt tillämpas i Sverige 
tillåter. Den sammantagna bedömningen är för Sprängaren 7 att byggnad med 
personintensiva verksamheter kan utföras utan riskreducerande åtgärder med 
avseende på farligt godstransporter på Ekensbergsvägen. Enligt rimlighetsprincipen 
rekommenderades att både utrymning och räddningsinsatser ska kunna genomföras 
i byggnaden utan att personer behöver beträda Ekensbergsvägen. Detta uppfylls 
också av planförslaget för kvarteret Kronan 1. 

Arvid Nordqvist avser att söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för att utöka sin 
produktion (se skrivelse från Al-vid Nordqvist, 160906). Från första kvartalet 2017 
planerar bolaget att övergå till rostning med biogas i stället för med gasol. Biogasen 
kommer att levereras från det befintliga stadsgasnätet, vilket minskar olycksriskerna 
i och med att gasoltransporter försvinner och gasoltanken inte används. En 
betydligt mindre mängd brandfarlig vara kommer att hanteras på anläggningen. 
Planerad produktionsökning bedöms i övrigt inte innebära någon betydande ökad 
risk för olyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att säkerställa en säker hantering 
av brandfarlig vara på anläggningen. Med anledning av ovanstående görs 
bedömningen att övergången till biogasbränsle inte innebär någon utökad risk för 
planområdet och att en fördjupad riskanalys inte behöver tas fram. 
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Förslag 
Ny bebyggelse 
Planförslaget innebär att två befintliga byggnader, låghusdelen mot Sturegatan och 
parkeringsdäcket mot Prästgårdsgatan, rivs och ersätts av nya modernare byggnader. 
Önskan om rivning av byggnaderna grundar sig i att fastigheten idag är 
svåranpassad för moderna kontors-, handels- och restaurangytor. Det högre 
skivhuset mot Ekens bergsvägen behålls, men delar byggs om. 

Genom planförslaget kan kvarteret Kronan i sin helhet inrymma 54 000 kvm 
bruttoarea, varav 40 000 kvm kontor och cirka 3000 kvm centrumändamål (vilket 
inkluderar handel såsom restaurang och cafe). Cirka 2500 arbetsplatser beräknas 
kunna rymmas i kvarteret. Delar av bottenvåningarna inrymmer verksamhetslokaler 
för handel och delar används som entreytor/ vistelseytor för anställda och besökare. 
Planförslaget innebär att nya byggnader får användningsbestämmelser för 
ändamålen centrum, vårdcentral samt gymnasieskola/vuxenutbildning. 

Ovan: Kvatteret Kro11an och dess tre rygg11ader i dagsläget. 

12 



Anpassning i höjd 

���:�:�aok������!� hus genom 
,./',)· 

Stalaoch form 

/ 
/ 

Publikt entreplan 
/,<?""------c'----:"� Sturogatan 

Plan 1 

Principskiss: Fiireslag11a rygg11adsvo/ymer delas 11pp med i11drag och hi!Jdvariationet; samt e11treer 
gestaltade som 11ppglasade slitsar i fasaden mot St11regata11 och Prästgåtdsgata11. 

Hus 1 mot Sturegatan/ Tallgatan 
Mot Sturegatan ersätts det befintliga kontotshuset med en ny byggnad i sju 
våningar. Byggnaden flyttas fram med fasadliv mot gatan och bidrar därigenom till 
att Sturegatans gaturum får en smalare dimension, likt övriga delar av Sturegatans 
handelsstråk. Byggnadens sockelvåning mot Sturegatan öppnas upp för mer publika 
verksamheter och bidrar till att aktivera gaturummet. 

Hus 1 kan upplevas som fyra olika delar, avskilda genom slitsar i fasaden. Dessa 
uppglasade indrag ansluter till ljusgårdar i kvarterets mitt. I indragens möte med 
gatunivån placeras byggandens entreer. Fönstersättningen skapar en horisontalitet 
som tar ned upplevelsen av byggnadshöjden. Indragna våningsplan från gatan 
skapar variation. Förslaget möter genom sin höjdvariation både byggnadshöjder för 
kvarteret Magasinet (vid entren från Ekensbergsvägen in mot Sturegatan) samt den 
enhetliga takfotshöjden längs övriga Sturegatan. Hörnet 
Sturegatan/Ekensbergsvägen utgör en för stadskärnan central plats och entre till 
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Sturegatan som affårsstråk. Särskild omsorg ska läggas vid gestaltning av det parti 
som avtecknar sig som en hörnbyggnad och som bör ges en mer livlig utformning. 

Fasade/evatio11 av hus 1 och hus 2 JJ10! Sturegata11 . 

====:rm:i'··-
IlD C!IIIID (fil[]) cm ...... TI!lD=ulJ[E!J[[i] l TID c::nrrm c::rm:::n lTIJ I[D[l]!=[[[lJ:]J[[j] TI!lillil!illo:m::D[[i] I

11111111111 
l-'u.-0:.C .. 
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I• I ! • 1 
• 1 I • I 

• 

..... 

Fasade/evatio11 av h11s 1 och h/lS 2 mot Ekensbe1;gsväge11. 

SEKTION GENOM HUS 1 ' ' ' ' ' i .. .. a•rT,1 UPPST'CMNOEGLASTAK.IM'���--j', 
', 45° 

' 
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KONTOR 

l<DNTOR 

..... 
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IV..'4) 

KCWTOR 
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KCWTOR 
I\A<l 

Km/ 
RESTAURANG 

fV.ijl 

' ' . .,._, ' ' '
,,lji ' ' ' ' '

STUREGATAN 

�I 
P1i11cipskiss: Sektio11 iiver indragna takvå11i11gar mot St111,:gata11, !JHs 1. 

Hus 2 mot Ekensbergsvägen 
Nuvarande höghusdel mot Ekens bergsvägen behålls, men delar av bottenplan 
öppnas upp med glasfasader för att skapa mer utåtriktade handelsytor och bidra till 
en mer levande och tryggare gatumiljö. Det nuvarande entretorget mot 
Prästgårdsgatan behålls även, men förnyas för att skapa en trevligare och tydligare 
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entrezon. Vändplatsen tas bort och byggnadens entreer omarbetas. Hus 2 är som 
nämnt centrala Sundbybergs högsta byggnad och ett betydelsefullt inslag i 
stadsbilden. Byggnaden är ett landmärke som bidrar till en högre orienterbarhet i 
staden och som markerar entren till Sundbyberg. 

Utemiljön mot Ekensbergsvägen utvecklas med syfte att skapa en mer levande 
stadsmiljö och på ett mer attraktivt sätt annonsera Sundbybergs stad som 
destination. För en vidare beskrivning av föreslagna utemiljöer, se nedan under 
rubrik "Mark och vegetation". 

Hus 3 mot Prästgårdsgatan/Tallgatan 
På platsen för nuvarande parkeringshus föreslås en ny byggnad i sex våningar, från 
Prästgårdsgatans nivå. Två entreer skapas från Prästgårdsgatan. Under gatunivån 
planeras ett våningsplan för cykelparkering samt tre underliggande våningar för 
bilparkering. Garaget planeras också för samnyttjande med boende i området och 
har sin infart från Prästgårdsgatan. En separat entre till cykelparkeringsplanet 
föreslås från Tallgatan. Nederst skapas en godsmottagning, med infart via 
Sturegatan. Även hus 3 delas upp med hjälp av olika fasadbearbetning och indrag 
mot ljusgården. Från Prästgårdsgatan och från Tallgatan upplevs volymen som två 
enheter. Våningsindrag görs mot gata. Byggnaden får en liigre byggnadshöjd mot 
hörnet Tallgatan/Prästgårdsgatan men trappas upp mot byggnadens mitt och mötet 
med den befintliga höghusdelen. 

Fasadelevatio11 av h11s 3 och hus 2 mot Prästgårdsgata1J. 

Fasadelevatio11 av h11s 3 och hus 1 mot Tal/gata 11. 
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Visionsbi/d ö'ver kvmteret Kronan, � från Ekensbe,;gsvägen. 

Visionsbi/d ö'ver kvmteret Kronan, !:?' fi'ån Prästgårdsgatan. 
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Visio11sbild, � från St11regata11. Bottenvå11i11ge11 mot gatan öpp11as 1tpp. 

21 mars I september kl 09 21 mars I september kl 12 21 mars I september kl 15 

Bilderna visar res11ltat av so!sfltdien foi" de tidp11nkter då påverka11 är som stö'rst. 
Hela so/st11dieJ1 redovisas i bilaga till plat1ha11dliJ1gan1a. 

Solstudie 
En solstudie har tagits fram av bebyggelseförslaget. Solstudien visar att den nya 
bebyggelsen medför viss påverkan på ljusinfallet i sin omgivning. De tidpunkter då 
förslagets inverkan på ljusförhållanden är som störst syns på bilderna nedan. Under 
vår och höst (vårdagjämning/ höstdagjämning när solen står som lägst) sker ökad 
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skuggning av byggnaderna på andra sidan av Tallgatan vid morgonsol. Under 
eftermiddagssol vid vår/höst sker en ökad skuggning av kvarteret Bildhuggaren på 
andra sidan Prästgårdsgatan. 

Mark och vegetation 

Allmän plats 
Planförslaget innebär att en bit av fastigheten Kronan 1 övergår till allmän 
platsmark för parkändamål, tillhörande fastigheten Sundbyberg 2:17. Platsen 
utvecklas till en ny mindre entre/ platsbildning med grönska i hörnet 
Ekensbergsvägen- Prästgårdsgatan. 

Platsen avses inte utformas som en vistelseyta, utan som en grön entre till staden. 
Entreplatsen kan läsas ihop med de många gröna rum av mindre storlek som 
präglar centrala Sundbyberg som stadsdel och som tillför estetiska och rekreativa 
kvaliteter i den täta staden. Platsen ska kännas omhändertagen och representativ 
som entre till Sundbybergs stadskärna och kan annonseras av träd och 
entreplanteringar. I anslutning till parkytan, på kvartersmark skapas intilliggande 
ytor för uteserveringar. 

0 D Präst ärds atan 

01 

Sit11atio11splan över 11tveck/ade grö1!)1tor inom kvmteret Krona11 1. I<ö"reslage11 l!)I e11treplats, 
pla11/agd som park, !JIIS i kvmterets no,döstra hö'm. 

Kvartersmark 
I hörnet Sturegatan/ Tallgatan föreslås en ny uppehållsyta med sittplatser i nivåer 
som gradvis trappas upp mot Tallgatan och blir en del i det gröna gaturummet. Den 
elnätsstation som finns idag på platsen flyttas, och föreslås placeras under mark i 
Tallgatans sluttning, med entre för åtkomst inifrån garaget:. 
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Tallgatan aktiveras i högre grad intill de nya byggnaderna. Även vid gatans korsning 
med Prästgårdsgatan kan graderade nivåer skapas för att möjliggöra sittytor med 
utblick ner mot Sturegatan. En mindre entreyta med cykelparkering för besökare 
och sittplatser tillskapas mot cykelgarageplanet. 

Den gårdsyta i kvarterets mitt som i dagsläget är tillträdbar för allmänheten avses 
rustas upp till en trevligare och ttyggare vistelseyta för kvarterets anställda, med 
hjälp av förnyad markplanering, belysning och grönska. 

Entrezonen mot Prästgårdsgatan utvecklas även till en tryggare och mer inbjudande 
plats med nya huvudentreer och ny markplanering. 

Grönytefaktor 
Enligt stadens översiktsplan ska en grönytefaktor tillämpas för alla tomter som 
bebyggs i Sundbyberg. Grönytefaktorn anger hur stor del av en tomtyta som är 
"ekoeffektiv" d.v.s. har en positiv betydelse för platsens ekosystem och lokalklimat. 
Olika delytor inom fastigheten har värderats efter dess förutsättningar, utifrån 
Sundbybergs stads beräkningsmall för grönytefaktorer. Det genomsnittliga värdet 
ska vara lägst 0,3. Ett landskaps- och markplaneringsförslag har tagits fram för 
planförslaget (A WL arkitekter, 2017-02-13). Enligt en preliminär beräkning bedöms 
planförslaget uppnå en grönytefaktor på minst 0,3. 

Gator och trafik 

Parkering 
Sundbybergs stads trafikplan anger en parkeringsnorm för bil- och cykelparkering. 
Beroende på tillgång till kollektivtrafik finns variationer av normen, som varierar för 
kontor och detaljhandel/ service. 

En preliminär parkeringsberäkning har gjorts. Enligt stadens trafikplan ska det 
finnas 3-11 bilplatser per 1 000 kvm kontorsyta och 5-15 bilplatser per 1000 kvm 
för detaljhandel. Planförslaget beräknas uppfylla parkeringsnormen med cirka 7 ,5 
bilplatser per 1000 kvm kontorsyta, samt 5,2 platser per 1000 kvm detaljhandel. 

Behovet av cykelparkering har beräknats till 329 platser. Behovet uppfylls genom ett 
separat våningsplan för cykelparkering i garaget med ut1ymme för omklädnad. 
Besöksparkering för cyklister kan möjliggöras på förgårdsmark, i huvudsak mot 
Tallgatan och vid entreer mot Prästgårdsgatan. 

För att främja hållbara färdmedelsval hos de som arbetar och besöker kvarteret, kan 
fastighetsägaren med fördel tillämpa så kallade Mobility Management-åtgärder. 
Trafik- och mobilitetsutredningen för planförslaget föreslår åtgärder såsom 
cykelkampanjer, stegräknartävlingar och informationssatsningar. Andra exempel 
som föreslås är: 
1. Hyresavtal där parkering är en separat kostnad.
2. Att låta hela parkeringshuset vara gemensamt (inga dedikerade platser).
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3. Bilpool i huset med de mest attraktiva parkeringsplatserna.
4. Cykelpool med liknande bokningssystem som för poolbil.

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät. 
Vatten distribueras från regionalt vattenverk vid Görväln (.tviälaren). Spillvatten leds 
via kommunal ledning vid planområdet till regionalt reningsverk i Bromma. 

Avfallshantering 

Avfallshanteringen ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt omhändertagande 
enligt skriften "God avfallshantering vid ny- och ombyggnation, Sundbybergs stads 
Riktlinjer". Fastighetsägaren har ansvar för att anordna fastighetsnära ut:1.ymme för 
sortering av avfall, som kan nyttjas av verksamheter inom fastigheten. Möjlighet ska 
finnas till att sortera ut matavfall. Tillgänglighet ska beaktas så att rörelsehindrade 
och personer med funktionsnedsättning klarar sophantering. 

Värme 
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsö1iningen kan ske med högsta möjliga 
energieffektivitet. Alternativ för energiförsörjningen ska utredas vidare i senare 
skeden. 

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: 

Natt11resm:JjtJgor och klimat 
Den nya bebyggelsen innebär en förtätning av stadskärnan och utnyttjar i hög grad 
redan befintlig infrastruktur. Planområdet har god tillgänglighet till kollektivtrafik. 
Marken som tas i anspråk är från naturresurssynpunkt lämplig för ändamålet. 
Möjligheterna att etablera ny växtlighet i området ska tillvaratas. Bebyggelsen bör 
utformas så att energiförsörjning kan ske med högsta möjliga energieffektivitet. 

Fastighetsägaren strävar efter att ny bebyggelse ska uppnå LEED nivå platina. 
LEED är ett vedertaget miljöcertifieringssystem för byggnader, där ett projekt kan 
uppnå olika nivåer baserat på ett poängsystem för uppfyllnad av kriterier. Nivån 
platina är den näst högsta nivån som går att uppnå i LEED-systemet. 

Dagvattenhante1i11g och mi!Jökvalitets11ormerfiir vatten 
Stadens riktlinjer för hantering av dagvatten ska beaktas. Jvied hänsyn till 
vattensituationen i tätortsområden är det viktigt att bebyggelse alstrar så begränsade 
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volymer dagvatten med så låg föroreningsnivå som möjligt. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) ska ske där så är möjligt. Om inte LOD kan 
utföras ska fördröjning av dagvattnet ske innan anslutning till det kommunala 
dagvattennätet, enligt huvudmannens anvisningar sker. Planområdet ligger i centrala 
Sundbybergs delavrinningsområde där dagvatten leds tillsammans med spillvatten 
genom tunnel till reningsverk i Bromma. 

En dagvattenutredning har tagits fram för förslaget (Tyrens 2016-10-19). 
Flödesberäkningar visar att beräknade flöden från planområdet vid intensivare regn 
blir ungefär densamma efter detaljplanens genomförande, trots en ökad tah."Yta. Att 
avrinningen behålls på samma nivå beror på att gröna tak planeras. Med hjälp av 
detta minskas den totala avrinningen över året med 300 m3. En planbestämmelse 
för andel gröna tak (sedummatta) skrivs därför in i plankartan. 

All mark inom planområdet har fall mot omgivande gator och därmed bedöms 
risken för översvämning inom fastigheten Kronan 1 som låg. Undantaget är 
innergården i kvarteret som kan utgöra en delvis instängd yta. Höjdsättning bör 
anpassas med visst fall ut mot Tallgatan i väster. Vid Sturegatan finns en lågpunkt 
där vattennivån vid ett 100-årsregn kan stiga upp till 13.1 m.ö.h. (RH2000). Den 
föreslagna höjdsättningen av byggnaden mot Sturegatan med golvhöjd på 13,2 
m.ö.h. bedöms dock vara tillräcklig för att undvika översviimningsproblem.

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 
miljöball-:en 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. För vatten är 
utgångspunkten att alla vattenförekomster ska ha uppnått god ekologisk status till år 
2015. Dagvatten från planområdet leds tillsammans med spillvatten till Bromma 
reningsverk. Efter rening sker utsläpp av det renade vattnet i Saltsjön, innanför 
Blockhusudden. Stockholms innerskärgård har en otillfredsställande ekologisk 
status. Dock gör stadsledningskontoret bedömningen att detaljplanens påverkan på 
miljökvalitetsnormer för recipienten är marginell. 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. 

Mibö'kvalitetsnonnerjo'r 111ft 
Studier av luftkvalitet i Sundbybergs stad visar att miljökvalitetsnormer för luft 
uppfylls i Sundbybergs stad - i staden som helhet såväl som inom planområdet. 

Radon 
Enligt en översiktlig radonkarta över Sundbybergs kommun så ligger området inom 
högriskområde för markradon. Riktvärdet för radon i inomhusluften är (år 2015) 
200 Bq/m3. Är radonhalten högre än gällande riktvärden är det en olägenhet för 
människors hälsa. Fastighetsägaren är ansvarig för att samtliga av dennes fastigheter 
inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. I 
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anslutning till tillträde ska radonmätning utföras under eldningssäsong (oktober
april), i enlighet med strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer. 

Markfiirore11i11gar 
En kompletterande markteknisk undersökning avseende ytlig jord har genomförts 
(Golder associates, 2017-02-07) för planförslaget. Undersökningen har tagit 
jordprover i området invid korsningen Prästgårdsgatan/Ekensbergsvägen som 
planläggs som parkmark. Då inga bostäder ansluter till detta område är det rimligt 
att anta att människor endast vistas deltidsvis på platsen, varför Naturvårdsverkets 
riktlinjer för mindre känslig markanvändning bedöms mest relevanta. 
Markundersökningen fann halter av PAH-ämnen som översteg Naturvårdsverkets 
riktlinjer för känslig markanvändning (KIV[), men som låg under riktvärdena för 
mindre känslig markanvändning (MI(j\;1). En eventuell hälsorisk bedöms som liten 
både vid nuvarande och planerad användning. 

Massor över mindre känslig markanvändning ska saneras. En masshanteringsplan 
ska tas fram för korrekt omhändertagande och kontroll av massorna. 
Bttller och vibrationer 
Området är bullerutsatt från spårburen trafik och vägtrafik. En bullerutredning har 
tagits fram (Akerlöf Hallin Akustik 2015-10-12) för planförslaget. Föreslagen 
bebyggelse utsätts för buller från trafiken på Sturegatan, Ekensbergsvägen och 
Prästgårdsgatan samt även från tvärbanan och järnvägen. 

Ekvivalentnivån är ca 65 dB(A) vid de mest exponerade fasaderna. Vid fasader mot 
gården och större delar av fasaden mot väst är ekvivalentnivån ca 55 dB(A). Med 
föreslagna ljudisolerande fönster kan god ljudmiljö inomhus erhållas i både de 
nybyggda och ombyggda delarna. Ljudklass B med avseende på trafikbuller kan 
uppnås. Järnvägs trafiken, tunnelbanetrafiken och övrig trafik medför läagre än 40 
dB(A) maximala ljudnivåer i aktuellt kontor på grund av stornljud. Målet högst 40 
dB(A) innehålls. Vibrationerna blir lägre än 0,3 mm/ s . 
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Bilden visar resttltat av b11llm1tredJJiJJgfa'rplanfa'rslaget.

Stadsbild 
Genomförande av bebyggelseförslaget påverkar stadsbilden. I dagsläget utgör 
kvarteret Kronan ett avbrott från den öppnare bebyggelsestruktur som syns i 
närområdet. De nya föreslagna byggnaderna ökar exploateringsgraden och 
byggnadshöjder inom kvarteret. Genom att nya hus placeras med fasadliv mot gata 
ansluter kvarteret i högre grad än idag till Sturegatans övriga gatusektion. 

Bebyggelseförslaget innebär en viss omgestaltning av en av de befintliga 
byggnaderna. 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. 

Hälsokonsekvens bedömning 

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. Planarbetet analyseras med tre enkla frågor, vilket är 
en gängse nivå, som alla anses jakande besvarade: Främjar planförslaget 
utvecklingen för befolkningens hälsa med avseende på den sociala miljön? Främjar 
planförslaget hälsoutvecklingen för befolkningen gällande riskfaktorer? Står 
planförslaget i samklang med kommunens övergripande mål? 

Jämställdshets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv 

Detaljplanearbetet i Sundbybergs stad genomdrivs med stöd av en checklista för 
jämställdhet. Denna utgår ifrån Boverkets checklista för jämställdhet i fysisk 
planering,JämJJa steg. Checklistan 1ymmer trygghets- och s�ikerhetsfrågor för kvinnor 
och män, flickor och pojkar. Utifrån listan bedöms planförslaget inverka positivt för 
jämställdhets- och uygghetsaspekter. 

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 uygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig. 
Planförslaget ökar antalet arbetsplatser och verksamhetslokaler i närområdet och 
därmed antalet människor som rör sig längs gatorna. Förslaget öppnar upp 
bottenvåningarna i nya och befintliga byggnader vilket skapar mer levande och 
välbevakade gatumiljöer. Vidare möjliggör förslaget ett tillskott av arbetsplatser, 
handels- och servicetillfallen i kollektivtrafiknära lägen och i nära anslutning till 
bostäder och arbetsplatser. 
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FNs konvention om barnets rättigheter 
Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop 1997 /98:182 i 
planarbetet. Stadsledningskontoret har gjort bedömningen att planförslaget 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. Planförslaget 
bedöms inte innebära några negativa konsekvenser i avseende på tillgänglighet 
jämfört med dagsläget. 
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Detaljplanens genomförande 

Organisatoriska frågor 
Planarbetet har bedrivits med normalt planförfarande i enlighet med PBL 2010:900 
i sin lydelse från 2 januari 2015. 

Preliminär tidplan 
PlaflSaffl:fåd 
GraHskaing 
Antagande 

Genomförandetid 

2016 Q1 
2016 Q4 
2017 Q2 

Detaljplanens genomförandetid är tio (10) år från och med den dag beslutet om 
detaljplanens antagande vinner laga kraft. 

Enligt PBL 2010:900, i sin lydelse från 2 januari 2015, gäller följande: 
39 § En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens 
utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. 
Första stycket gäller inte om ändringen eller upphävandet behövs 
1. på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat
förutses vid planläggningen, eller
2. för införande av bestämmelser enligt PBL 2010:900, 18 § första stycket.

Efter genomförandetidens fortsätter planen gälla tills den ändras eller upphävs. 
Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för 
förlorande rättigheter som fanns i den ursprungliga planen. 

Ansvarsfördelning /huvudmannaskap 
• Sundbybergs stad genom Stadsledningskontoret ansvarar för upprättandet

av detaljplan och exploateringsavtal och är huvudman för allmän platsmark.
• Stadsmiljö- och serviceförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning vid

granskning av bygglov och byggaomälan.
• Lantmäterimyndigheten ansvarar för fastighetsbildning utifrån ansökan.
• Exploatören ansvarar för genomförande av byggnation inom

kvartersmarken och de anpassningar av mark och anläggningar som behövs
i anslutning till kvartersmark.

• Sundbybergs stad ansvarar och bekostar genomförandet av allmän
platsmark.

• Exploatören ansvarar för nödvändig ledningssamordning samt för att träffa
överenskommelser om och genomföra flytt av berörda ledningar.
Exploatören ansvarar, ansöker och bekostar eventuella omprövningar av
ledningsrä tter.
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Avtal 
Planavtal är tecknat mellan Sundbybergs stad och Exploatören. 
Exploateringsavtal tecknas mellan Sundbybergs stad och Exploatören. 
Exploateringsavtalet reglerar hur genomförandet av detaljplanen ska ske samt vem 
som ska ha ansvar för utförandet av olika åtgärder och vem som ska finansiera 
åtgärderna. Överenskommelse om fastighetsreglering kommer upprättas mellan 
Sundbybergs stad och Exploatören avseende marköverlåtelse. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden 
I planområdet ingår fastigheterna Kronan 1 Oagfaren ägare: Nisseshus Nr 1 
Handelsbolag) och Sundbyberg 2:17 (lagfaren ägare: Sundbybergs stad). 

Ledningsrätt och servitut 
I planområdet finns ledningsrätterna 0183-92/10.1 och 0183-06/3.1. 
Ledningsrätten 0183-92/10.1 kan behöva flyttas och omprövas vifä:et då ska 
ansvaras, bekostar och ansökas av exploatören. 
Ledningsrätten 0183-06/3.1 kan behöva flyttas och omprövas vifäet då ska 
ansvaras, bekostar och ansökas av exploatören. 

Användning av mark 
Detaljplanen redovisar avgränsningar mellan användningar inom kvartersmark för 
CVS (Centrum, vårdcentral, gymnasieskola och vuxenutbildning)och E 
(Elnätstation) samt allmän plats för PARK� (park), GATA (trafik mellan områden) 
och GC-väg (gång- och cykelväg). 

Fas tig hets bildning 
Del av fastigheten Kronan 1 tillhörande exploatören överlåts till Sundbyberg 2:17 
tillhörande Sundbybergs stad området avser allmän platsmark, park. 
Sundbybergs stad och Exploatören har upprättat en överenskommelse om 
fastighetsreglering avseende mark.överlåtelse. Någon ersättning avseende 
mark.överlåtelsen ska utgå. 
Sundbybergs stad ska ansöka om fastighetsbildningen avseende mark.överlåtelsen 
och bekosta lantmäteriförrättningen. Lantmäteriet ansvara.r för 
lantmäteriförrättningen utifrån ansökan och debiterar enligt gällande taxa. 

Ekonomiska frågor 
Exploatören ansvarar för samtliga kostnader relaterade till utbyggnad inom 
kvartersmark. Sundbybergs stad ansöker om och bekostar fastighetsbildningen 
avseende allmän plats. Någon ersättning för mark.överlåtelsen ska inte utgå enligt 
träffad överenskommelse om fastighetsreglering. 

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan Sundbybergs stad 
och Exploatören. Exploateringsavtalet reglerar hur genomförandet av detaljplanen 
ska ske samt vem som ska ha ansvar för utförandet av olika åtgärder och vem som 
ska finansiera åtgärderna. 
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Exploatören svarar för eventuella anslutningsavgifter till tekniska ledningsnätet för 
fastigheten. 

Medverkande tjänstepersoner 
Planhandlingen har tagits fram av stadsledningskontoret. Bebyggelseförslaget med 
illustrationer har tagits fram av Reflex arkitekter genom Anders Nordlund, Karin 
LindgrenJeppson och Dzenis Dzihic. Markplaneringsförslaget har gjorts av ÅWL 
arkitekter genom Maja Forsberg. 

--� 
Erika Fagerberg 
planarkitekt 
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