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Kvarteret Plåten ligger i ett strategiskt och exponerat läge i centrala Sundbyberg. 
Gestaltningsprogrammets syfte är att bidra till att vidmakthålla detaljplanens gestalt-
ningsmässiga och arkitektoniska principer och kvalitéer, samt värna om utformning 
av utomhusmiljöer som påverkas av planförslaget.

I gestaltningsprogrammet framgår vilka principer som ska tillämpas för utformning 
av tillägg och kompletteringar med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden. 

Detaljplanens plankarta reglerar markanvändning, kvartersstruktur och hushöjder 
medan gestaltningsprogrammet formulerar de arkitektoniska principerna för gestalt-
ning av byggnader och rummen mellan byggnaderna. Gestaltningsprogrammet utgör 
underlag för överenskommelser om vilken kvalitet som gäller för kvarteret och är ett 
handlingsprogram som ska vara vägledande vid genomförandet.

Gestaltningsprogrammet är framtaget av Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen i 
Sundbybergs stad. Illustrationer är framtagna av Koncept Stockholm AB, foton 
Sundbybergs stad och Koncept Sthlm AB.

Järnalphahuset vid Esplanaden/Vasagatan, byggt 1898
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Historia

Inom kvarteret Plåten växte det nya industrisamhället upp i slutet av 1800-talet. 1866 
köpte Max Sievert tomter söder om Järnvägen på båda sidor om Esplanaden. Sievert 
startade AB Alpha, en mekanisk verkstad, kallad Järn-Alpha med lokaler i kvarteret 
Plåten.

Gatunätet i området anlades 1877 och gäller i stort än idag. Landsvägens sträckning 
har anor sedan medeltiden. Mellan Allén och Landsvägen anlades två större korsande 
gator, Esplanaden och Vasagatan. Esplanaden har kvar sin bredd och betydelse med 
planterade träd.

Med tiden expanderade Siverts anläggningar och krävde mera utrymmen och fl era 
höga skorstenar dominerade området. 1928 blev Sievert kabelverk dotterbolag till 
LM Ericsson.

Fabriksutbyggnader skedde fortlöpande under 1930- och 40-talet efter ritningar av 
arkitekt Ture Wennerholm (som bl.a. även ritade Ericssons huvudfabrik vid Tele-
fonplan 1939-41. Området utgör idag en plats där generationer av Sundbybergsbor 
har arbetat och området har stått under ständig förändring och utveckling under 
1900-talets första hälft.

Kvarteret Plåten har ännu en sista kvarvarande rest av 1800-talets industribebyggelse 
med de äldsta bevarade Järn-Alphahusen samt en tydlig avläsbar utveckling med se-
nare industribyggnader från 1900-talets första hälft.

Sundbybergs gamla stadshus från 1932

Kvarteret sett från ovan
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BYGGNADSUTFORMNING

Gestaltningsriktlinjer:
• Befi ntliga kvalitéer i kvarteret tas tillvara och utvecklas.
• Nya delar adderas där det fi nns möjlighet och behov. 
• Tillägg görs gestaltningsmässigt tydligt skilt från det befi ntliga.
• Nybyggnationer anpassas till platsens småskalighet och kvarterets 
  förutsättningar i form  av ljus, säkerhetsaspekter, historia och material. 
• De nya volymerna bryts upp och terrasseras, för att möta befi ntliga 
 byggnaders skala och volym. 

Projektets utgångspunkt handlar om att ta tillvara på de kvalitéer som fi nns i kvarteret 
idag och utveckla dessa till det bättre. Vid förändringar av befi ntliga byggnader ska 
byggnadernas ursprungliga utförande i så stor grad som möjligt utvecklas och tas till 
vara. Där det inte fi nns möjlighet att återskapa det ursprungliga utförandet görs för-
ändringar främst enligt tänkbart ursprungligt manér. 

Nya byggnader ska gestaltningsmässigt tydligt skilja sig från befi ntliga byggnader och 
istället vara tidsenlig och visa på det formspråk som råder idag.

För att skapa liv och rörelser olika tid på dygnet inom kvarteret eftersträvas en bland-
ning av verksamheter, såsom handel, bostäder, hotell, kafé, bibliotek etc.  

Kv. Knäppingsborg i Norrköping - Kvarteret är ett gammalt industriområde från 1700 och 1800-talet. Nu har kvarteret fått nytt liv med handel, bostäder, skola och hotell. 

Hackeshen Höfe i Berlin är en serie innergårdar mellan hus från slutet av 1900-talet som 
transformerats till torg med butiker, restauranger och caféer. Lägenheterna i de övre planen 
fi nns fortfarande kvar. Biltrafi k är förbjuden.

Referensprojekt:



6GESTALTNINGSPROGRAM Kv Plåten     februari  2011

Principskiss över föreslagen utformning av kvarteret och intilliggande gator och mötet med Sundbybergs torg (Koncept Sthlm AB).
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Nya byggnader

De industribyggnader som fi nns inom kvarteret är tidstypiska historiska industribygg-
nader. Området i och kring kvarteret Plåten består idag av byggnader med olika stil 
och funktion som är uppförda från slutet av 1800-talet fram till moderna tider. Bygg-
nadernas skala och höjd varierar kraftigt i området i och kring kvarteret. Från den låga 
industribyggnaden som vetter mot Esplanaden till kvarteret Bankens höga 60-tals 
byggnad vid Vasagatan. 

Kontrastverkan kan användas för att framhäva de äldre industribyggnadernas uttryck 
och för att urskilja de olika tidsavtrycken i arkitekturen. De nya byggnaderna kan med 
fördel skilja sig i volym och formspråk från den gamla industriarkitekturen. För att 
hålla samman kvarteret gestaltningsmässigt kan traditionella material tas upp i till-
kommande bebyggelse. Nya byggnader och tillägg ska utformas med en medveten 
gestaltning och ha en hög arkitektonisk nivå. Karaktären på nya byggnader bör fung-
era som ett naturlig tillägg till befi ntlig arkitektur.

Både ute- och innemiljön ska vara säker och trygg samt tillgänglig. Bostäder och ute-
miljöer ska utformas med god tillgänglighet. Kommunen ska beredas tillfälle att gran-
ska bostädernas utformning utifrån ett tillgänglighetsperspektiv innan bygglov söks.

Sockel och takfot på nya byggnader anpassas till befi ntliga. 

Exempel på nya byggnader i befi ntliga 
miljöer Brihgton

+45 +46

+40.35

Vasagatan Bangatan

Kv. Banken Kv. Plåten

+7.5
+9

+33

+8

Sektion genom kvarteret som visar de högsta nya byggnaderna. Mot Vasagatan är huset indraget.
Längre bak på motsatt sida av Vasagatan fi nns Förvaltarens hus inom kvarteret Banken. 

Volymstudie över kvarteret där nya byggnader är gula(Koncept Sthlm AB)

Exempel på möjlig fasadutformning på 
ny byggnad mot Vasagatan(illustration 
Brunnberg och Forshed Arkitektkontor 
AB).
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Befi ntliga byggnader – tillbyggnader och ombyggnader

Under arbetets gång ska en extern byggnadsantikvarie fi nnas med som rådgivare för 
att säkerställa att bygglovshandlingarna uppfyller de intensioner som detaljplan och 
gestaltningsprogram anger vad gäller hänsyn till befi ntliga byggnader.

Byggnaderna är tidstypiska från slutet av 1800-talet med ”Järn-Alpha”, fram till ty-
piska byggnader från 1940-talet.

Då huvuddelen av byggnaderna har använts för industriändamål är takhöjder och 
fönstersättning väl tilltagna, och kan omdanas till bland annat välfungerande lägen-
heter men ändå behålla sin ursprungliga karaktär. Tillgänglighet löses främst genom 
utnyttjande av befi ntliga trapphus och hissar som tillkommit i efterhand. 

Befi ntlig bebyggelse i kvarteret idag- Överst sett inifrån kvarteret: till höger syns indstri-
byggnad från 1926. Nederst - fd. Järnalpha längs Esplanaden byggt 1898.

Bilden visar bebyggelsen mot Bangatan. Byggnadernas ursprungliga fasader tas fram, befi nltiga 
förnster restaureras och kompletteras med nya glas. Nya takfönter tas upp på ett varsamt sätt.
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Material, fasader och detaljer

Ursprungliga fasadbeklädnader tas fram och återskapas på befi ntliga byggnader, 
struktur-, material- och kulörmässigt. Ursprungliga fönsterfärger tas fram. Alla äldre 
fönster ska restaureras och där behov fi nns kompletteras med nya glas på insidan för 
att klara buller och energikrav. En sakkunnig färgsättare och en antikvarisk sakkun-
ning ska vara med i arbetet med befi ntliga och tillkommande fasader. Tillkommande 
balkonger på befi ntliga byggnader får inte förekomma på fasader ut mot gatan.

Takfönster och takkupor
Byggnadernas befi ntliga volymer med takfot och takvinklar ska respekteras, dock till-
låts nya tillägg som tillkommande fönsteröppningar i fasader, takkupor och takfönster 
utförs för att uppnå en god användning långsiktigt av byggnadsbeståndet.

Fläktrum
Skrymmande fl äktrum och teknikutrymmen ska i huvudsak inrymmas inom befi ntliga 
byggnader. Järnalphahusets fl äktrum placeras mellan skeppens sadeltak, men förskjuts 
och dras in och minimeras så långt som möjligt.

Tak
De fl esta taken behöver ersättas med nya för att klara energikrav och för att möjlig-
göra för teknik- och fl äktrum. Ursprungliga material och färger ska användas samt 
takfot och taklutning bibehållas. 

Detaljerna ska vara genomarbetade och utformade med omsorg. Material och detaljer 
från befi ntliga byggnader kan med fördel tas upp i nya byggnader och som tillägg på 
detaljer.

. 

Tillägg i form av nya balkonger skapas mot gatan. Nya fönster tas upp och fl äktrum till-
låts på ett varsamt sätt(Koncept Sthlm AB).

Tillägg vid entréerna inåt gården. Dessa ska göras övervägande i glas och ges ett lätt 
uttryck(Koncept Sthlm AB). 
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UTOMHUSMILJÖ

Trafi k och gator

Gatornas utformning ska ges den markbeläggning som används inom Sundbybergs 
stads centrala delar för att nå enhetlighet i material. Vid övergångsställen och entréer 
fasas kantstenen av så att framkomligheten för synskadade och rörelsehindrade per-
soner främjas. Gång- och cykeltrafi k prioriteras. Nedan visas en möjlig disponering 
av gaturummen längs Vasagatan och Bangatan:

Vasagatan
Utformning av Vasagatan ska medföra låga hastigheter och hög trafi ksäkerhet. En 
dubbelriktad cykelbana skapas längs med körbanan samt ett antal allmänna parke-
ringsplatser med trädplantering. Cykelbanan och gångbanan avgränsas med kantgat-
sten mot parkering och körbana. 

Trottoarerna utformas med möbleringszon och gångbana. Möbleringszonen får ej 
vara bredare utan att god tillgänglighet för rörelsehindrade och synskadade tillskapas.

En parkeringsfi cka avsedd för avlastning tillskapas. 

Förslag på Vasagatans utformning (Koncept Sthlm AB).
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Sektion Vasagatan (Koncept Sthlm AB)
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Bangatan
Bangatan föreslås, fram tills arbetet med utbyggnaden av Mälarbanan påbörjas, att 
huvudsakligen fungera som lastgata och parkeringsgata. Befi ntliga parkeringsplatser 
blir längsgående istället för snedställda som idag för att bredda körbanan så att inlast-
ning möjliggörs. Bangatan avslutas innan Sundbybergs torg och vändmöjlighet för 
personbil tillskapas istället vid slutet av gatan. Sundbybergs torg förlängs därmed fram 
till fasad och görs körbart för lasttrafi k under reglerade tider på dygnet. 

500 2 500

7 000

4 000

Parkering Körbana
Järnvägsspår

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

Trottoar

500 2 500 5 500 2 000

7 000

Parkering Körbana
Järnvägsspår

Parkering

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

Trottoar

BANGATAN InlastningInlastningInlastning

Spårområde

Möjlig vändplats
samt genomfart 
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Bangatan

Sektion över Bangatans utformning efter att Mälarbanan bred-
dats och denna inte förläggs i tunnel. Parkeringen försvinner 
(Koncept Sthlm AB).

Sektion över Bangatans utformning fram tills att Mälarbanan 
byggs om(Koncept Sthlm AB).

Föreslagen utformning av Bangatan fram tills att Mälarbanan byggs om. Parkeringsplatserna blir längsgående för att göra plats för inlastning (Koncept Sthlm AB). 

Under tiden som Mälarbanan byggs om kommer troligen hela Bangatan fram 
till fasaderna att tas i anspråk som byggområde. Möjligheten att ha inlastning 
här försvinner. Om Mälarbanan inte förläggs i tunnel kommer parkeringen att 
försvinna längs gatan.  



12GESTALTNINGSPROGRAM Kv Plåten     februari  2011

Gång- och cykel

Eftersom planområdet ligger mycket centralt och utrymmet för bilparkering är be-
gränsat, är det viktigt att främja tillgänglighet för gång- och cykel till och från om-
rådet. I ny utformning av Vasagatan föreslås att en dubbelriktad cykelbana placeras 
parallellt med körbanan för biltrafi k. Sträckan blir då en förlängning cykelbanan som 
planeras och byggs på Landsvägen i samband med Tvärbana Norr Solnagrenen.

I enlighet med remissversionen av Sundbybergs Stads Cykelplan, utställd under slutet 
av 2010, ska det fi nnas cykelparkering i närheten av alla viktiga målpunkter i staden. 
De ska utformas på ett sådant sätt att det är naturligt att välja cykeln som färdmedel. I 
första hand ska cykelparkeringen anordnas på kvartersmark. Cykelparkeringarna ska 
vara utformade med ramlåsbara cykelställ.

Områdets skala och utformning anpassas för gående genom att kvarteret öppnas 
upp i markplan. Befi ntliga öppningar i kvarteret ska återskapas och nya öppningar 
skapas i mellanrummen mellan byggnaderna. Småskaligheten skapas bland annat ge-
nom möblerade torgbildningar inom och i anslutning till kvarteret.

Parkering 

Tillkommande bilparkering ska i huvudsak lösas under mark i garage. Övrig parke-
ring ska ske inom kvartersmark och ett antal allmänna platser längs Vasagatan och 
Bangatan. Parkeringar längs gatan ska markeras och avgränsas med gatsten i granit. 
Trädplantering mellan gatuparkeringen ska inrymmas där det är lämpligt.

Lämplig utformning av föreslagen cykelbana längs Vasagatan

Kantstensparkering - Hammarby Sjöstad
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Torg

Projektet innebär att ett antal nya torgbildningar skapas inom kvartersmark. Två nya 
kvarterstorg(A,B) uppstår inne i kvarteret genom att ny bebyggelse delar av kvarteret. 
De olika platserna ska tydligt defi nieras samt ges en småskalighet. Varje plats ska få en 
unik utformning utifrån dess förutsättningar.

Nya torgbildningar skapas. Inne i kvarteret små kvarterstorg och längs Vasagatan och mot Sund-
bybergs torg allmänna torgytor (Koncept Sthlm AB).

Kvarteret Plåten angränsar i öster till Sundbybergs torg. Det är angeläget att betrakta 
Sundbybergs torg som ett sammanhängande stadsrum med ett och samma
markmaterial. Planteringar, sittbänkar, belysning mm bör medvetet hanteras så att 
torgets rumsliga helhet förstärks. Genom att ta bort Bangatans sträckning mellan 
kvarteret och torget, kan torgytan förlängas hela vägen fram till kvarteret(C). För 
att säkerställa framkomlighet för transporter görs torgytan närmast kvarteret körbar. 
Markbeläggningen kan urskilja sig från resten av torgytan genom annan färg eller 
materialval. En ny öppning in till kvarteret tillskapas i anslutning till gamla stadshuset.
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Belysning och skyltning

Fasadbelysning samt belysning på entréer är av stor vikt på platsen. Stolparmatu-
rer inom allmän platsmark sätts i gatans möbleringszon för att belysa körbana och 
trottoar. På Vasagatan ska belysningen vara enhetlig och följa samma stil som be-
fi ntlig belysning i centrala Sundbyberg för att skapa enhetlighet. Gatubelysning ska 
bestyckas med ljuskällor som ger ett varmt ljus. Belysning ska medverka till att skapa 
trygghet och vara energieffektiva.

Utformning och placering av skyltar till lokaler och entréer ska vara grafi skt sam-
manhållna med en övergripande gestaltningsidé. Skyltar ska i färg och form inordnas 
i miljön och inte dominera över fasader och gatumiljöer. Skyltar i form av ljuslådor 
ska undvikas. 

Material och detaljer

Detaljer i den offentliga miljön såsom bänkar, belysningsarmaturer, papperskorgar, 
elskåp, räcken, planteringar etcetera ska utformas med ett moderna formspråk väl 
anpassat till miljön. Möblerna ska ge ett enhetligt intryck. Placeringen ska ta hänsyn 
till framkomlighet och säkerhet för handikappade.  

Tekniska anläggningar

Planförslaget innebär att befi ntlig elförsörjning till området måste uppgraderas. Idag 
fi nns en befi ntlig elnätstation i anslutning till Sundbybergs torg nära planområdet. 
Denna räcker inte till och behöver, i och med planområdets utbyggnad, uppgraderas 
eller bytas ut.  samband med kvarterets utbyggnad rustas stationen upp/byts ut med 
nya fasadbeklädnad, förslagvis likt SLs nya teknikhus på Sundbyberg torg. 

Exempel och referenser på lämpliga, 
belysningsarmatur, skyltning och möbler-
ning inne på kvarterstorgen. Möblering 
och skyltning ska vara enhetligt och kan 
med fördel spegla det indusstriella men 
med ett modernt formspråk. Skyltpro-
gram tas fram innan bygglov ges.
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