
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING 
Ludvig Milles 2003-02-11 
 DNR 244/2001-214 

 Antagandehandling 
 
 
 

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:11 (Stationshuset) samt del av 
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HANDLINGAR 
Planhandlingarna utgörs av plankarta med bestämmelser, 
genomförande-beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning med bilaga 
riskanalys samt bilaga bullerutredning, illustrationer  samt denna 
planbeskrivning. 
 
SYFTE 
Avsikten med planen är att skapa möjlighet till dels om- och 
utbyggnad av befintligt kontorshus (stationshuset, tidigare SJ´s 
kontor) inom del av fastigheten Sundbyberg 2:11, dels en utbyggnad 
av en rymligare vänthall/entré till bl a pendeltågen från torget. 
Utbyggnadens huvudanvändning är kontor men alternativt kan viss 
del, mot Landsvägen, nyttjas för bostäder.  

PLANDATA 
Läge 
Planområdet är beläget i centrala Sundbyberg, mellan järnvägen 
och Landsvägen. Det gränsar i nordväst mot torget/järnvägsparken 
och i sydost mot Ekensbergsbron. 
 
Ägoförhållanden 
Sundbyberg 2:11 ägs av Statens järnvägar. Jernhusen har förvärvat 
del av fastigheten. Fastighetsbildning pågår för denna del som 
berörs av aktuellt planförslag. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktsplan 
I Sundbybergs Översiktsplan 2000 ingår planområdet i Stadsbygd – 
nuvarande markanvändning. Här poängteras även att SJ-husets 
gestaltning och området kring Ekensbergsbron på ömse sidor om 
järnvägen liksom utformningen av gaturummet är viktiga från 
stadsbyggnadssynpunkt. 
 
Vision för Sundbybergs centrum 
Ett program för centrumförnyelse har upprättats och varit föremål 
för samråd. Programmet har godkänts av kommunfullmäktige.  
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Riktlinjer för denna del av centrum är en tätare bebyggelse kring 
Ekensbergsbron som ger en större tyngd åt centrumplatsen – torget. För aktuellt 
planområde anges att marken bör kunna utnyttjas för kontor och handel. I och 
med att detta programarbete genomförts har kravet på programskede för aktuell 
detaljplan uppfyllts. 
Detaljplan 
För planområdet gäller dpl. 182 fastställd 1968-12-02 och dpl. 205 
fastställd 1980-02-05. Dessa planer anger främst, för berört 
område, järnvägsändamål och allmän plats (gatumark). För ett 
område under mark (tunnelbanan) gäller dpl. C 190 fastställd 1970-
05-05 
Planområdet gränsar till dpl. 153 fastställd 1961-07-06 och dpl. 225 
fastställd 1987-10-01, bägge omfattande bl a Landsvägen på berört 
avsnitt. 
 
Kommunala beslut 
Kommunfullmäktige har 2001-09-24 beslutat ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanarbete 
för del av Sundbyberg 2:11 (stationshuset). 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2001-10-03 gett 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta detaljplan 
för området. 
I beslutsunderlaget framhålls att planläggningen skall beakta 

planeringen för ny  
bebyggelse vid Fabriksgränd/Ekensbergsbron på andra sidan 

järnvägen liksom  
förekomsten av transporter av farligt gods på Ekensbergsbron och 
på järnvägen. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Bebyggelse inom planområdet 
Planområdet är i nordvästra delen bebyggt med ett kontorshus 
från 1960-talet. Den sydöstra delen utnyttjas som markparkering. 
 
Omgivande bebyggelse 
Sydväst om planområdet, på andra sidan Landsvägen, ligger tät 
stadsbebyggelse med en blandning av kontor och bostäder – närmast 
planområdet i första hand kontor. I gatuplanet finns delvis 
lokaler för handel och service. Denna bebyggelse är i fem våningar. 
Sydost om planområdet, på andra sidan entrén till Ekensbergsbron, 
på den s k Cirkusängen, planeras för ny bebyggelse med en blandning 
av kontor och bostäder. Norr om planområdet, på andra sidan 
järnvägen, mellan Fabriksgränd och Ekensbergsbron planeras för ny 
kontorsbebyggelse. 
”Vision för Sundbybergs centrum” anges som riktlinje för 
utbyggnaden vid stationshuset, kontor och handel i en lägre 
bebyggelse, eventuellt kompletterad med en högre byggnadsvolym. 
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Området öster om Ekensbergsbron bör kunna utnyttjas för kontor 
eller bostäder med varierande hushöjder men mer öppen och 
lågskalig än kring Torget. 
 
Mark och vegetation  
Inom planområdet finns idag ingen vegetation. 
 
Geotekniska förhållanden  
Marken utgörs av fast berg under ett jordtäcke varierande mellan 0,5 –2,0 meter.  
Jordmaterialet består till största delen av sandigt, siltigt grus. På några ställen 
består det av fyllning med tegel-, trä- och slaggrester. 
Radonundersökning kommer att genomföras i samband med 
projektering och mer ingående geotekniska undersökningar. Ev 
erforderliga skyddsåtgärder kommer därvid att vidtas. 
 
Ledningar  
Kommunala ledningar, vatten, spill- och dagvatten samt fjärrvärme går i  
Landsvägen där också förbindelsepunkter formellt finns. 
 
FÖRSLAG 
Bebyggelse 
Inom planområdet ligger en befintlig byggnad innehållande kontor och handel.  
Byggnaden är uppförd i sex våningar över torgplanet med en 
bruttoarea om ca 5000 kvm ljusa lokaler. 
Byggnadsrätten föreslås utvidgad inom området mellan 
Landsvägen och järnvägen dels mot Ekensbergsbron dels mot 
torget. 
Föreslagen högsta byggnadshöjd innebär möjlighet till utbyggnad 
av ytterligare en våning jämfört med befintlig kontorsbyggnad. 
Huvudsaklig användning anges för kontor med möjlighet till 
handel, restauranger och liknande i gatuplanet. För del av 
kvarteret, mot Landsvägen, ger förslaget alternativ möjlighet till 
utbyggnad av bostäder. 
Mot torget föreslås en mindre utbyggnadsrätt (7,5 meter) för 
befintlig byggnad i hela dess höjd. I markplanet föreslås en större 
utbyggnadsrätt för Trafikändamål som avses kunna inrymma 
vänthall, rulltrappor, kiosk, servering, mm med hänsyn till 
pendeltågsentré och planerad hållplats för den framtida 
Tvärbanan. Inom byggrätten har även befintliga tekniska 
byggnader för järnvägsdriften inrymts. 
 
Innehåll 
De nya byggnadsdelarna beräknas, enligt illustrationen, komma att 
innehålla ca 13.600 kvm kontor och ca 300 kvm butiker. Alternativt 
tillkommer ca 8.800 kvm kontor, ca 3.400 kvm bostäder och ca 300 
kvm butiker. Befintlig byggnad innehåller ca 4.700 kvm kontorsyta 
och ca 300 kvm butiker. Vänthall mm mot torget omfattar ca 200 
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kvm i torgplanet. Därtill kommer mörka ytor inom byggnadsrätten 
i mark- och tunnelplan, för parkering, teknik, mm. 
 
Gestaltning 
I samband med planarbetet har mer ingående studier av 
stadsgestaltningen inom detta centrala parti av Sundbyberg 
genomförts. Relationer såväl till den befintliga, högre bebyggelsen 
sydväst om Landsvägen som till kommande bebyggelse dels på 
Cirkusängen, dels på flera fastigheter kring Ekensbergsbron på 
andra sidan järnvägen har studerats. Dessa studier har varit en 
viktig utgångspunkt för utformning av aktuell detaljplan. De har 
också resulterat i en tätare bebyggelse än vad ”Vision för 
Sundbybergs centrum” angav som riktlinje. 
Planområdet ligger i en stadsmiljö redan nu präglad av tät, 
relativt storskalig bebyggelse. På andra sidan järnvägsområdet 
ligger Kronan och vid Fabriksgränd planeras en kontorsbyggnad i 
delvis åtta våningars höjd över Järnvägsgatan. 
Utgångspunkten för byggrätten inom planområdet har varit 
befintlig  
kontorsbyggnad. Tillåten byggnadshöjd har dock ökats med 

ytterligare en  
våning. Samtidigt stiger Landsvägen med motsvarande höjd till 
Ekensbergsbron vilket ger en höjd mot bron om sex våningar – 
motsvarande befintlig byggnads höjd mot torget. 
Med byggrättens utsträckning i plan och höjd tillåter 
planförslaget en relativt stor, sammanhängande byggnadsvolym 
sett till Sundbybergs traditionella stadsmiljö. Det är därför 
viktigt att denna volym bryts ner i mindre delar genom en 
artikulering av byggnaden på olika sätt. För att medge en 
flexibilitet i planen och inte onödigtvis låsa 
bebyggelseutformningen i planskedet har i planbestämmelserna 
därför angetts en koppling mellan plankarta och illustration. 
Mot torget har befintlig byggnad getts en tillbyggnadsrätt för 
att ge möjlighet att, genom komplettering av gaveln mot torget, ge 
byggnaden en högre kvalitet med hänsyn till stadsbilden. 
Byggrätten har anpassats till Gjuteribackens gaturum och till 
torget. 
 
Kommunikationer 
I direkt anslutning till planområdet ligger Sundbybergs station 
som trafikeras av fjärrtåg och pendeltåg. På andra sidan 
spårområdet ligger en tunnelbanestation som nås via tunnel under 
spåren. Ett antal busslinjer angör stationen. Snabbspårväg 
(Tvärbanan) planeras gå i Landsvägen med hållplats i anslutning 
till planområdet. 
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Trafik och parkering 
Tillfart sker från Landsvägen. Angöring sker utmed gatan. 
I huvudsak all parkering för behovet inom kvarteret avses inrymmas 
inom  
byggnad i parkeringsplan. Lastning och transporter sker främst 
inom byggnad men möjlighet till angöring illustreras även utmed 
anslutande gatumark. Infart har begränsats till viss del av 
kvartersgränsen mot Landsvägen mitt emot motsvarande infart 
tvärs över gatan. 
 
Alt. Enbart verksamheter 
Inklusive befintlig byggnad bedöms kvarteret komma att inrymma 
ca 18.900 kvm kontor/lokaler. Med hänsyn till det närmast unika 
läget i relation till allmänna kommunikationer har 
parkeringsbehovet bedömts till 12 platser/1000 kvm att jämföra med 
kommunens generella norm om 18/1000. Det totala behovet är 
därmed ca 225 platser. De kan inrymmas i två våningsplan under 
mark med infart från Landsvägen. 
 
Alt. Verksamheter och bostäder 
Inklusive befintlig byggnad bedöms kvarteret komma att inrymma ca 
14.200 kvm kontor/lokaler. Med ett parkeringsbehov om 12 
platser/1000 kvm innebär det 170 platser. Ca 35 lägenheter ger ett 
behov om ca 30 platser (0,8p/lgh). Det totala behovet är i detta fall 
därmed ca 200 platser. De kan inrymmas i två våningsplan under mark 
med infart från Landsvägen. 
 
Utemiljö 
Föreslagen utformning kommer att innebära en tät bebyggelsemiljö, 
dock med fria utblickar åt flera håll. Tomtytan kommer i princip att 
nästan helt upptas av byggnader. Därför kommer torget/järnvägs-
parken, i anslutning till planområdet, att vara den närmaste 
utemiljö som erbjuds de som kommer att arbeta, respektive bo, inom 
kvarteret. Övriga kvaliteter utgörs av närheten till stadsmiljön i 
de centrala delarna av Sundbyberg. 
 
Buller och vibrationer 
En särskild utredning har gjorts angående de akustiska 
förutsättningarna för föreslagen bebyggelse. Med lämplig 
planlösning, fönster- och fasadutformning samt stomljudsisolering 
bedöms gällande riktvärden kunna innehållas. Bedömningen baseras 
på vissa avsteg från riktvärdena, vad gäller bostäder, enligt en 
”programskrift” från Ingemansson Technology AB i samråd med 
länsstyrelsen och Stockholms stad. Underlaget för beräkningarna 
inkluderar även den planerade tvärspårvägen på Landsvägen. Dess 
utbyggnad kommer, enligt Sundbybergs långsiktiga trafikplanering, 
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innebära att övrig trafik på Landsvägen behöver begränsas vilket på 
sikt skulle minska störningarna för föreslagen bebyggelse. 
  
Säkerhet 
Det finns inga krav på utbyggnad av skyddsrum inom planområdet. 
Arbetsvägen i fastighetsgräns på banverkets mark används som 
räddningsväg för fastigheten på järnvägssidan.  
En fördjupad riskanalys har gjorts med en revidering under 
november. För beskrivning av riskfaktorer och åtgärder hänvisas till 
denna. Riskanalysen biläggs planhandlingarna.  
 
Ledningar, teknik 
Vatten- och avloppsledningar samt el och fjärrvärme ansluts till 
befintliga ledningar i Landsvägen. 
 
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 planen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande 
riskfaktorer?  
Står planen i samklang med kommunens övergripande mål? 
 
FNs konvention om barnets rättigheter 
Planförslaget strider inte mot nationell strategi för 
barnkonventionen prop 1997/98:182. 
 
Tillgänglighet 
Planförslaget ska fortsättningsvis beakta tillgängligheten för 
handikappade och rörelsehindrade. Gällande lagar och normer ska 
uppfyllas.  
 
Administrativa frågor 
Detaljplanen är anpassad dels till ett nybyggnadsprojekt, dels till 
en ombyggnad av befintligt kontorshus, dels till nybyggnad av 
entréhall till pendeltågen allt enligt utredningsskisser av 
Strategisk Arkitektur på uppdrag av Jernhusen. 
 
Medverkande 
Detaljplanen har utarbetats av Westlund Arkitektkontor på 
uppdrag av Jernhusen och i samarbete med stadens 
samhällsbyggnadsförvaltning. Från Jernhusen har Kjell Norlin 
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medverkat och från Sundbybergs stad Ludvig Milles, Birgit Merecki, 
m fl. Från Strategisk Arkitektur har Michael Absalonsen 
medverkat, från Banverket Lotta Palmlund och från SL Kjell 
Werner. 
 
 
 
             
 
Sune Hasselström Magnus Westlund 
förvaltningschef arkitekt SAR 
Sundbybergs stad Westlund arkitektkontor 
AB 
 
 
Ludvig Milles 
planarkitekt  
Sundbybergs stad 
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