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PLANBESKRIVNING 
SAMRÅDSHANDLING  

 
 
 
Detaljplan för bostäder och handel på fastigheterna  
SPIKEN (CARL SPIIK) 11 och 12,  
Järnvägsgatan / Fredsgatan i centrala Sundbyberg 
 
Planprocessen 
Detta är en samrådshandling. Under samrådsskedet hålls samråd med myndigheter, 
sakägare och andra som är berörda. Utöver plansamrådet ges ytterligare ett tillfälle 
(vid granskning) att lämna synpunkter på förslaget.  
 
Beslut att påbörja arbetet med detaljplanen fattades mellan den 2 maj 2011 och den 
31 december 2014, och detaljplanen är därmed upprättad i enlighet med PBL 
2010:900. Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande.

 
Handlingar 
Detaljplanen består av denna planbeskrivning och plankarta med bestämmelser. Till 
underlag för denna plan finns bullerkartering (Vectura 2011-05.13), 
bebyggelseförslag, solstudier, trädinvetering och beräkning av grönytefaktor och 
parkeringsbehov. 
 
Bakgrund, syfte och huvuddrag 
Kommunfullmäktige har den 29 september 2014 §246 beslutat att ge 
stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för 
nybyggnation av bostäder på fastigheterna Spiken 11 och Spiken 12.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder på fastigheternas 
innergårdar. Under planarbetet ska utredas vilken byggnadsvolym som är lämplig 
med hänsyn till omgivande bebyggelse och Sundbybergs kulturhistoriskt värdefulla 
stadskärna. 
 
Fastigheternas nuvarande användning, bostäder med handel i bottenvåningarna mot 
Järnvägsgatan, bekräftas i och med detaljplanen. Detaljplanen innebär ingen 
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utökning av byggrätten i befintliga hus intill Järnvägsgatan och därmed inga nya 
bostäder i befintliga byggnader. De nya bostäderna avser upplåtas med hyresrätt. 
 
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 enligt bestämmelserna i MB 3, 4 
och 5 kapitlet.  
 
Planområdet 
Läge och areal 
Planområdet utgörs av fastigheterna Spiken 11 och Spiken 12 som är lokaliserade i 
den västra delen av centrala Sundbyberg med adress Järnvägsgatan 54-56. 
Fastigheternas sammantagna areal är 2365 kvm. 
 

 
Centrala Sundbyberg med planområdet inringat i rött 
 
Markägoförhållanden 
Fastigheten Spiken 11 ägs av Wåhlin Fastigheter AB och fastigheten Spiken 12 ägs 
av Alferan Förvaltnings AB. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Sundbybergs stads översiktsplan (antagen den 25 mars 2013) anges att 
kompletteringsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen och utnyttjande av befintlig 
infrastruktur är önskvärt för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Vidare 
anges att vid nybyggnation och förtätning ska stadsrummet bygga vidare på 
befintliga strukturer, men även tillföras nutida gestaltningsidéer för att åstadkomma 
en blandning av gammalt och nytt. Vid nybyggnation ska mångfald och variation i 
stadsbilden eftersträvas. 
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Till grund för planering i centrala Sundbyberg ligger dokumentet ”Vision för 
Sundbyberg 2020” som anger målsättningen att tillvarata utvecklingsmöjligheter i 
enskilda fastigheter med till exempel nya husliv, fasader och takvåningar. 
 
Gällande detaljplan (som avses att ändras) 
För Spiken 11 gäller detaljplan C45 från 1946. Detaljplanen anger byggrätt för ett 
hus i gatuliv mot Järnvägsgatan. Innergården får inte bebyggas. För Spiken 12 gäller 
detaljplan C116 från 1956 med byggrätt för ett hus i gatuliv mot Järnvägsgatan. 
Gården får byggas över till en högsta höjd av 10,7 meter över stadens nollplan. 
 
Planering i närområdet 
Sundbybergs nya stadskärna 
Den största förändringen i planområdets närhet är den kommande nedläggningen 
av järnvägen i en tunnel genom centrala Sundbyberg. Arbetet beräknas vara klart år 
2025. En strukturplan kommer att tas fram för området runt järnvägen med förslag 
att komplettera stadskärnan med byggnationer och nytt resecentrum. 
 
Planeringsförutsättningar 
 
Bebyggelse och stadsbild 
Centrala Sundbyberg 
Planområdet ligger i Sundbybergs historiska stadskärna intill den betydelsefulla 
Järnvägsgatan och det nuvarande spårområdet. 
 
På järnvägens norra sida är staden indelad i ett strikt rutnät med gator och kvarter 
enligt en avstyckningsplan från år 1877. Området kännetecknas av ett småskaligt 
och uppbrutet bebyggelsemönster. Byggnaderna är i huvudsak uppförda i fyra 
våningar förutom de byggnader som ligger med kortsidan mot gatan vars 
gavelmotiv ofta blir fem våningar höga. Det är stora höjdskillnader topografiskt och 
bebyggelsen betonar topografin. 
 
Järnvägsgatan, spårområdet och Landsvägen tillsammans med Sundbybergs torg 
bildar en större öppen yta i staden. På järnvägens södra sida är byggnationen mer 
varierad med en blandning av byggnadsstilar från olika epoker och med varierande 
byggnadshöjder.  
 
Järnvägens norra sida har i princip undgått den stadsförnyelse som skedde i många 
Svenska städer under 1960- och 70-talet förutom ett fåtal kvarter. Den välbevarade 
och omväxlande stadskärnan med olika tiders byggnadsstilar, villkor och funktioner 
har format stadsbilden och tillsammans gett en värdefull bebyggelsemiljö. 
Stadskärnan har ett fåtal gemensamma strukturer som ger stabilitet för stadsbilden. 
De gemensamma strukturerna är framförallt takfotsnivån på bebyggelsen längs 
Sturegatan och rutnätsplanen. Längs Järnvägsgatan finns enligt den klassiska 
stenstadstraditionen verksamheter i bottenvåningarna och bostäder eller kontor i 
våningarna ovanför. 
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Kvarteret Spiken (Carl Spiik) 
I delar av kvarteret Spiken, bland annat på fastigheterna Spiken 11 och 12, ligger 
bebyggelsen placerad i gatuliv mot omgivande gator. Äldre gårdshus med bostäder 
på innergården förekommer (Spiken 10) och äldre planer visar att gårdshus har 
funnits även på fastigheterna Spiken 11 och Spiken 12. Denna bebyggelsestruktur 
har sitt ursprung i den ursprungliga stadsplanen för centrala Sundbyberg från 1899. 
I kvarterets sydöstra del ligger husen placerade i ett öppet byggnadssätt med 
gavlarna mot Järnvägsgatan enligt 1941 års stadsplan, ett byggnadssätt som är 
dominerande i centrala Sundbyberg. En variant av gårdshus förekommer även i 
denna bebyggelsestruktur, på fastigheten Spiken 8. 
 
På 1990-talet lades Sundbybergsskolan, Spiken 14, ner och en 
markanvisningstävling utlystes för skoltomten och det angränsande ABF-huset, 
även det ursprungligen en skolbyggnad. Det vinnande förslaget innebar att 
sluttningen ner mot fastigheterna Spiken 11 och 12 bebyggdes med tre lamellhus. 
Samtidigt uppfördes ett gathus i vinkel i kvarterets nordvästra del och skolan och 
ABF-huset gjordes om till bostäder samt lokaler för museum i ABF-husets 
bottenvåning. 
 
Fastigheten Spiken 13 har 2011 bebyggts mot Fredsgatan med ett gathus i sex 
våningar. 
 

 
Översiktskarta, kvarteret Spiken (Carl Spiik). Planområdet markerat med röd steckad linje. 
I kvarteret Spiken finns tre byggnader som har skyddsbestämmelser i detaljplan: 
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- ABF-huset på Spiken 14: Ändring av byggnad får inte förvanska dess 
karaktär. I gatuplanet får större fönster och entréer anordnas. 

- Sundbybergsskolan på Spiken 14: Kulturhistorisk värdefull miljö. Ändring 
av byggnad får inte förvanska dess karaktär. 

- Gamla Missionskyrkan på Spiken 4: Byggnaden får inte rivas. Byggnadens 
östra entreparti bevaras i ursprungligt skick. BTA (bruttoarea) får inte 
utökas. Renovering och ombyggnad sker med traditionella material och 
metoder. 

 
Spiken 11 och 12 
Fastigheterna i planområdet är bebyggda med var sitt gathus i fyra våningar och en 
suterrängvåning med affärslokaler mot Järnvägsgatan. Byggnadshöjden är för båda 
gathusen 22,7 meter över stadens nollplan. 
 
Gården på Spiken 12 är överbyggd med en tvåvånings suterrängbyggnad 
innehållande verksamhetslokal, lager och parkeringsytor. 
 
 
 

Vy längs Järnvägsgatan med gatuhusen på Spiken 11 och 12. 
 
 

Carl Spiik 12 Carl 
Spiik 11 
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Lamellhus uppförda år 2000, Spiken 14. 

 
Gårdsgata på fastigheten Spiken 14 fungerar 
som angöring från gården. I bakgrunden gathus 
på Spiken 13 uppfört 2011. 

 

 
Gårdshus från 1905 på fastigheten Spiken 
10.Till höger lamellhus uppfört 2000 

 

 
Utsikt från lamellhusens ena gård mot Spiken 
12 

Gårdshus på fastigheten Spiken 8 uppfört 
1947. 

 
ABF-huset uppfört på 1940-talet (till vänster), 
gathus uppfört 2000 (i mitten), lamellhus 
uppfört 2000 (till höger) 
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Trafik och parkering 
Kollektivtrafik 
Planområdet har ett gynnsamt läge ur kollektivtrafiksynpunkt med tunnelbana, 
pendeltåg, fjärrtåg, bussar och tvärbana vid Sundbybergs station inom ca 550 meter. 
Busshållplatser finns även på Järnvägsgatan. 
 
Trafik/gator 
Gatorna i området har huvudsakligen blandade trafikslag med allmänna parkeringar 
längs gatorna. Järnvägsgatan har busslinjetrafik.  
 
I den södra delen av Spiken 14 finns en gårdsgata för angöring från gården till 
Spiken 10 och 14 (se bild ovan). 
 
Parkering och angöring 
Parkering till bostäderna och verksamheter sker idag på omgivande gator. Till 
verksamheter i bottenplanet på Spiken 12 sker leveranser via separat garagenedfart 
mot Järnvägsgatan. Leveranser till verksamheter i bottenplanet på Spiken 11 sker 
från Järnvägsgatan där närliggande lastzoner finns på gatans norra och södra sida. 
 
Cykeltrafik/cykelparkering 
Cykelnätet i centrala Sundbyberg sker mestadels i blandtrafik. 
 
Handel/service/skolor 
Området har god tillgång till arbetsplatser, handel och service. 
Förskola t o m årskurs 6-skolor finns i Lilla Alby (Lilla Alby skola) och i Storskogen 
(Ängsskolan). Avståndet till dessa är cirka 1 kilometer. Till närmsta förskola är det 
cirka 250 meter. 
  
Mark och vegetation 
Bostadsnära natur/rekreationsområden 
Enligt stadens grönplan ska bostadsnära natur bestående av allmän mark med 
naturkvalitéer finnas inom 300 meter från bostaden. För att skapa en god bebyggd 
miljö måste tillgången till bostadsnära natur säkras. I de centrala delarna av 
Sundbyberg finns en begränsad tillgång till grönområden. Det närmsta större 
rekreationsområdet är Tornparken som ligger 300 meter från planområdet. Till 
Kyrkparken är det 700 meter och till Tuvanparken är det 650 meter. Sturegatan är 
trädplanterad. Det finns flera torg och andra allmänna platser med möjlighet till 
utevistelse i planområdets närhet. 
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Vegetation inom fastigheten 
På gården tillhörande Spiken 11 finns en grönyta för de boende. På gården finns en 
hästkastanj med stamdiameter 0,7 m, en skogslönn med stamdiameter 0,5 m, en 
hagtorn med stamdiameter 0,3 m och några buskplanteringar. 
 

 
Innergård Spiken 11 (i förgrunden) och överbyggd gård på Spiken 12 (till höger). 
 
Geotekniska förutsättningar 
Enligt den översiktliga geologiska grundkartan för Sundbyberg består området av 
berg samt kohesionsjord, huvudsakligen av torrskorpekaraktär. Ett mindre område i 
fastigheternas norra del består av berg. 
 
Störningar och risker 
Järnvägen/farligt gods 
På Mälarbanan transporteras farligt gods förbi planområdet. Ett beslut om 
nedgrävning av spårområdet har tagits av Trafikverket och Sundbybergs stad. 
Sträckan genom Sundbyberg är idag tvåspårig och kommer att bli fyrspårig. Beslutet 
innebär att spåren i framtiden kommer att placeras under marknivån. Alla fyra 
spåren kommer att nyttjas för transporter med farligt gods. Arbetet med 
nedgrävningen planeras pågå mellan åren 2019 – 2025. Befintliga hus ligger idag 
med sin närmsta del 21 meter från dagens spårkant. 
 
Buller/stomljud 
Området är bullerutsatt. På Fredsgatan går biltrafik. Mot Järnvägsgatan störs 
fastigheten av bil/buss och tågtrafik. 
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Markföroreningar 
Inga kända markföroreningar finns registrerade på fastigheten. 
 
Radon 
Markområdet utpekas på kommunens markradonkarta som eventuellt 
normalriskområde för gammastrålning, 10-15uR/h. Enligt 
Strålsäkerhetsmyndighetet är riktvärdet för radon i inomhusluften (år 2015) 200 
Bq/m3. Är radonhalten högre än gällande riktvärden är det en olägenhet för 
människors hälsa. Fastighetsägare/hyresvärdar är ansvarig för att samtliga av 
fastighetsägarens/hyresvärdens fastigheter inte överstiger riktvärdet för radon i 
inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Radonmätning ska ske under 
eldningssäsong (oktober-april) och bör genomföras vid ny- eller ombyggnation eller 
efter tio år.  
 
Översvämning 
I översiktskarta över kommunens instängda områden (områden som inte har en 
naturlig ytvattenavrinning och riskerar att svämmas över) utpekas Järnvägsgatan 
nära kvarteret Orgeln (öster om planområdet) som instängt område där vattnet har 
svårighet att rinna undan. 
 

 
Instängda områden (rödmarkerat) är områden där dagvattnet inte kan rinna undan annat än till 
dagvattenledning. 
 
  

Orgeln 

Carl Spiik 
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Förslag 
Bebyggelse 
Förslaget innebär uppförande av två flerbostadshus, ett på respektive fastighets 
innergård. Byggnaderna orienteras i nordöst-sydvästlig riktning likt merparten av 
bebyggelsen i Sundbybergs stadskärna, däribland de angränsande lamellhusen på 
fastigheten Spiken 14. De nya byggnaderna placeras för att medge siktlinjer från de 
befintliga bostadshusen på Spiken 14. Byggnaderna föreslås uppföras i fem våningar 
med en indragen sjätte våning. Föreslagna hus kan inrymma 44 lägenheter. 
 
På de ytor som inte bebyggs anläggs gröna gårdar, på Spiken 12 direkt på mark och 
på Spiken 11 ovanpå den överbyggda gården som i samband med exploateringen 
kommer att rivas och ersättas med en ny (se nedan). 
 
Nuvarande användning av fastigheterna för bostäder med verksamheter i 
bottenvåningen mot Järnvägsgatan bekräftas i planförslaget. 
 
Stadsbild 
Förslaget har anpassats till bebyggelsestrukturen i centrala Sundbyberg med sin 
dominerande nordöst-sydvästliga orientering med gavlar mot gatorna. 
Byggnadshöjden anpassas till omkringliggande bebyggelse men blir något högre (1,6 
m) än befintliga gathus på Spiken 11 och 12. Då flera gårdshus finns inom kvarteret 
bedöms inte hustypen vara främmande. 
 
Gårdarna på Spiken 11 och 12 rustas upp i samband med exploateringen vilket 
bidrar till att det gemensamma gårdsrummet mellan fastighetera Spiken 10, 11, 12, 
13 och 14 förbättras. Den nya bebyggelsen med bostadsfönster mot norr bidrar till 
en trevligare och mer upplyst ”gårdsgata” inom kvarteret. I dagsläget är gården på 
Spiken 12 helt hårdgjord och exploateringen kan innebära en trivsammare miljö 
inom kvarteret även om nya byggnadsvolymer tillförs. Se även Grönytefaktor nedan. 
 
Byggnadsteknik 
Befintlig överbyggd gård på Spiken 12 kommer att rivas och ersättas med en ny 
överbyggd gård i två våningar i samband med exploateringen. Det nya bostadshuset 
uppförs ovanpå den överbyggda gården. Entréer till den nya bebyggelsen hamnar 
0,3-0,7 m under höjden för befintlig ”gårdsgata” på Spiken 14. 
 
Kulturhistoriska värden 
Förslaget bedöms inte påverka Sundbybergs stadskärnas kulturhistoriska värden på 
ett negativt sätt. Då flera gårdshus från olika tidsperioder finns inom kvarteret 
bedöms inte hustypen vara främmande. 
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Situationsplan. Förslag till ny bebyggelse i rött. 

 
Sektion. Byggnadshöjden på föreslagen bebyggelse föreslås uppgå till 24,3 meter över nollplanet. 
Befintliga gathus (Spiken 11 och 12) byggnadshöjd uppgår till 22,7 meter över nollplanet. 
Närmast belägna byggnadskroppen på befintliga lamellhus (Spiken 14) byggnadshöjd uppgår till 
25,5 meter över nollplanet.  
I bakgrunden gathuset på Spiken 13, byggnadshöjd 28,0 meter över nollplanet. 
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Flygperspektiv. Föreslagen bebyggelse i blått. 

 
Perspektiv längs befintlig ”gårdsgata” på Spiken 14. Föreslagen bebyggelse i blått. 

 
Perspektiv mot ny bebyggelse från balkong på mittre lamellhuset, Spiken 14. Föreslagen bebyggelse 
i blått. 



 

 
 

13 

Parkering/angöring 
Befintlig överbyggd gård på Spiken 12 kommer att rivas och ersättas med en ny 
överbyggd gård i två våningar i samband med exploateringen. Parkering för 
nytillkommande bostäder ordnas under den överbyggda gården. Bilbehovet för 
tillkommande bostäder beräknas till 18 bilplatser utifrån stadens parkeringsnorm. 
 
”Gårdsgatan” norr om fastigheterna föreslås användas för tillgänglig angöring 
(färdtjänst, handikapparkering) till de nya bostäderna. Gårdsgatan är belägen på 
Spiken 14 och är en gemensamhetsanläggning. Ägarna till fastigheterna Spiken 11 
och 12 ska träffa överenskommelse med delägarna om inträde i 
gemensamhetsanläggningen Spiken ga:1 och ansöka om ombildning av 
gemensamhetsanläggningen hos lantmäteriet.  
 
Mark och vegetation 
Förslaget innebär att två innergårdar skapas mellan den nya bebyggelsen. Gårdarna 
sammanbinds via befintlig ”gårdsgata” på Spiken 14.  
 
Gården på Spiken 11 är idag en grönyta som sparas och förädlas i de delar som inte 
bebyggs. Förslaget innebär att befintlig hästkastanj tas ner. Befintlig skogslönn och 
hagtorn sparas. Ett flertal träd föreslås nyplanteras. 
 
Gården på Spiken 12 är idag helt hårdgjord. Befintlig överbyggd gård på Spiken 12 
kommer att rivas och ersättas med en ny överbyggd gård i två våningar i samband 
med exploateringen. Den överbyggda gården täcks med ett jordlager och förses med 
gräs och planteringar. Nya träd föreslås placeras i planteringslådor. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsförsörjning till ny bebyggelse ordnas genom anslutning till 
befintliga ledningar i Järnvägsgatan för bägge fastigheterna Spiken 11 och Spiken 12. 
Kapaciteten vid anslutningspunkt är tillräcklig för de tillkommande bostäderna. 
Vatten distribueras från regionalt vattenverk vid Görväln (Mälaren). Spillvatten leds 
via kommunal ledning vid planområdet till regionalt ledningsverk i Bromma.  
 
Från Bromma reningsverk leds det renade avloppsvattnet vidare och släpps ut i 
Saltsjön/innerskärgården. Bromma reningsverk ska läggas ner och det vatten som 
idag leds dit för rening kommer att ledas vidare till Henriksdals reningsverk i 
framtiden. Henriksdals reningsverk ska samtidigt byggas om för att i framtiden 
kunna rena vattnet ännu bättre än idag. På sikt bör nedläggningen av Bromma 
reningsverk samt ombyggnaden av Henriksdals reningsverk bidra till att 
miljökvalitetsnormerna för skärgårdens vattenförekomster uppnås.  
 
Dagvatten 
Om så är möjligt skall dagvatten tas omhand lokalt (LOD). Om inte LOD kan 
utföras ska fördröjning av dagvattnet ske innan anslutning enligt huvudmannens 
anvisningar utförs till det kommunala dagvattennätet. Anläggningar för hantering av 
dagvatten, såsom trädgropar och fördröjningsmagasin, ska utföras på ett sådant sätt 
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att belastningen på det allmänna dagvattensystemet inte ökar jämfört med dagens 
situation. 
 
Avfallshantering 
Avfallshantering för tillkommande bebyggelse ordnas i befintliga soprum i 
bottenvåningar på husen mot Järnvägsgatan (kärlhantering). Avfallshämtning sker 
från Järnvägsgatan. Avstånd från nya flerbostadshus entré till soprum blir cirka 20 
meter. 
 
Värme 
Planområdet föreslås ansluta till fjärrvärmenätet, vilket ska utredas vidare i det 
fortsatta planarbetet.  
 
Beskrivning av planens konsekvenser 
Behovsbedömning 
Den föreslagna markanvändningen inom planområdet bedöms inte, enligt 
kriterierna i bilaga 4 till Förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar, 
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning och 
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kap 11-12 §§. 
Om förutsättningarna för planen förändras över tiden kan detta ställningstagande 
komma att förändras.  
 
Planens miljökonsekvenser redogörs i detta avsnitt av planbeskrivningen. 
 
Miljökonsekvenser 
Påverkan under byggskedet 
Byggfasen kan medföra tillfälliga negativa effekter i form av främst buller, 
luftföroreningar och förorenat dagvatten/länshållningsvatten, som utöver 
planområdet kan påverka angränsande områden. Detta kan avhjälpas genom att 
metoder för att minimera damning tillämpas, att bullernormer respekteras och att 
länshållningsvatten kontrolleras och vid behov sedimenteras innan det släpps vidare 
i dagvattennätet.  
 
Hållbara resmönster och klimat 
Den nya bebyggelsen innebär en förtätning av stadskärnan och utnyttjar redan 
befintlig infrastruktur. Planområdet har god tillgänglighet till kollektivtrafik. Planens 
genomförande kan medföra positiva effekter i förhållande till målet om en hållbar 
utveckling, då bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen kan bidra till hållbara 
resemönster.  
 
Bebyggelsen bör utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga 
energieffektivitet. För nybyggnation gäller energikrav enligt de allmänna kraven i 
Boverkets byggregler (BBR). 
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Hantering av dagvatten 
Med hänsyn till vattensituationen i tätortsområden är det viktigt att bebyggelse 
alstrar så begränsade volymer dagvatten med så låg föroreningsnivå som möjligt. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas (LOD). Om inte LOD kan 
utföras inom programområdet ska fördröjning av dagvattnet ske innan anslutning 
(enligt huvudmannens anvisningar) till det kommunala dagvattennätet.  
 
Innergården på Spiken 11 är idag en grönyta. Planförslaget innebär att en del av 
grönytan om 186 kvm tas i anspråk för byggnation. Spiken 12 är en redan hårdgjord 
yta som föreslås bebyggas. På övrig del av den idag hårdgjorda gården anläggs ett 
jordlager med gräsmatta, planteringar och om möjligt även träd. Totalt sett bedöms 
exploateringen inte innebära en försämring jämfört med dagens situation. 

 
Se även Grönytefaktor nedan. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till regionalt ledningsverk i 
Bromma. Från Bromma reningsverk leds det renade avloppsvattnet vidare och 
släpps ut i Saltsjön/innerskärgården. Bromma reningsverk ska läggas ner och det 
vatten som idag leds dit för rening kommer att ledas vidare till Henriksdals 
reningsverk i framtiden. Henriksdals reningsverk ska samtidigt byggas om för att i 
framtiden kunna rena vattnet ännu bättre än idag. På sikt bör nedläggningen av 
Bromma reningsverk samt ombyggnaden av Henriksdals reningsverk bidra till att 
miljökvalitetsnormerna för skärgårdens vattenförekomster uppnås.  
 
Grönytefaktor 
En grönytefaktor anger hur stor del av en tomts totala yta som är ”ekoeffektiv”, 
d.v.s. har positiv betydelse för platsens ekosystem och lokalklimat. Olika delytor 
inom tomten värderas och räknas samman till ett genomsnitt, beroende på vilka 
förutsättningar de erbjuder i detta avseende. Enligt Sundbybergs översiktsplan ska 
en grönytefaktor om minst 0,3 tillämpas för alla tomter i centrala Sundbyberg. 
Preliminära beräkningar visar att grönytefaktorn med föreslagen bebyggelse och 
gårdsutformning kan bli 0,44 för Spiken 11 och 0,33 för Spiken 12. 
 
Luftkvalitét 
För att styra utvecklingen mot en god luftmiljö har det, i samband med att nya 
miljöbalken 1999 trädde i kraft, utarbetats bindande miljökvalitetsnormer (MKN) 
för svaveldioxid, kvävedioxid (NO2), kväveoxider, bly, partiklar (PM10), bensen 
och kolmonoxid. 
 
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund samordnar regionens 
miljöövervakning av utomhusluft. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskreds 
vid E4/E20 Lilla Essingen i Stockholm, Kungsgatan i Uppsala och Hågelbyleden i 
Botkyrka. Den långsiktiga trenden är minskade halter av kvävedioxid. 
Miljökvalitetsnormen för PM 10 klarades vid alla mätstationer utom vid E4/E20 
Lilla Essingen och på Turingegatan i Södertälje. Den långsiktiga trenden vid 
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samtliga mätstationer visar på minskade halter av PM10. Även miljökvalitetsnormen 
för PM2,5 klarades vid samtliga mätstationer. Den långsiktiga trenden är även här 
minskade halter av PM 2,5.  
 

Utöver den regionala miljöövervakningen genomför Sundbybergs stad egna 
mätningar och beräkningar. Under mätperioden 2013-2014 låg samtliga mätresultat i 
Sundbyberg, beräknat som årsmedelvärden, under miljökvalitetsnormerna för 
respektive ämne. Ämnen som analyserats i Sundbyberg är ozon, kvävedioxid och 
bensen. 
 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka halterna av partiklar och 
kvävedioxid.  
 
Störningar 
Byggfasen kan medföra tillfälliga negativa effekter i form av främst buller, 
luftföroreningar och förorenat dagvatten/länshållningsvatten, som utöver 
planområdet kan påverka angränsande områden. Detta kan avhjälpas genom att 
metoder för att minimera damning tillämpas, att bullernormer respekteras och att 
länshållningsvatten kontrolleras och vid behov sedimenteras innan det släpps vidare 
i dagvattennätet. 
 
Järnvägen/farligt gods/risker 
Planförslaget innebär inga nya bostäder i anslutning till järnvägsområdet. I befintliga 
byggnader inom planområdet bekräftas enbart pågående användning som bostäder. 
Nya bostäder placeras bakom avskärmande bebyggelse och bedöms inte vara utsatt 
för risker i samband med olyckor på järnvägen. 
 
I närheten av planområdet har under senare tid detaljplaner upprättats med 
tillhörande riskanalyser. De viktigaste erfarenheterna från dessa gör gällande att 
risknivån är låg men att åtgärder förknippade med avstängbar ventilation bör 
beaktas för verksamheter inom ett avstånd om 70 meter från järnvägens yttre räls. 
Ny bebyggelse inom planområdet ligger cirka 45 m från järnvägens yttre räls. Behov 
av åtgärder med hänsyn till järnvägens närhet ska utredas vidare under planarbetet. 
 
Buller 
Enligt Bullerkartering Sundbybergs stad (Vectura 2011-05-13) utsätts bebyggelsen mot 
Järnvägsgatan för vägtrafikbuller med en ekvivalentnivå om 65 dB(A) och en 
maximalnivå om 85 dB. Bullret från järnvägstrafiken är vid Järnvägsgatan 65 dB(A) 
ekvivalentnivå och 85 dB maximalnivå. 
 
Karteringen visar att bullernivåerna på innergården ligger under 55 dB(A) 
ekvivalentnivå och 70 dB(A) maxnivå för väg- respektive järnvägstrafik. 
Planförslaget innebär inga nya bostäder i bullerutsatt läge. I befintliga byggnader 
inom planområdet bekräftas enbart pågående användning som bostäder. Nya 
bostäder placeras bakom den avskärmande befintliga bebyggelsen. 
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Risk för brand 
Nya bostäder uppförs minst 4,5 meter från övrig bebyggelse. Framkomlighet och 
bärighet för räddningstjänstens fordon inom planområdet ska beaktas. 
 
Solsinstrålning 
Närliggande bebyggelse påverkas av ökad beskuggning från ny bebyggelse. 
Solstudier har genomförts för vår- och höstdagjämning. 
 
Bostäderna på Spiken 14 påverkas till viss del av nybyggnationen genom skuggning. 
Del av gavelfasaderna och gården skuggas under eftermiddagen.  
 
Del av innergården och en del av fasaden på fastigheten Spiken 13 påverkas delar av 
året av skuggning under morgontimmarna. 
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Hälsokonsekvenser 
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 planeringen 
utvecklingen för befolkningens hälsa med avseende på den sociala miljön? Främjar 
planeringen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande riskfaktorer? Står 
planeringen i samklang med kommunens övergripande mål? 

 
Jämställdshets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv 
Arbetet med planförslaget har beaktat det nationella målet för jämställdhet. Det 
övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta arbetar regeringen efter 
fyra delmål: 
 

• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren 
för beslutsfattandet. 

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut. 

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och 
män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 
omsorg på lika villkor. 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, 
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

 
Med avsikt att uppnå ovanstående genomdrivs detaljplanearbetet i Sundbybergs stad 
med stöd av en checklista. Checklistan utgår ifrån Boverkets checklista för 
jämställdhet i fysisk planering, Jämna steg. Checklistan rymmer trygghets- och 
säkerhetsfrågor för kvinnor och män, flickor och pojkar.  
 
Resultatet visar på fördelar främst med ett byggande i kollektivtrafiknära läge och 
med gångavstånd till kommersiell service och arbetsplatser.  
 
FNs konvention om barnets rättigheter 
Arbetet med planförslaget har beaktat nationell strategi för Barnkonventionen, prop 
1997/98:182. Sundbybergs stad arbetar med barnkonsekvensanalys som verktyg i 
arbetet att identifiera brister och möjligheter med avseende på barns rättigheter i 
planarbetet. I kontorets granskning av barnkonsekvenser analyseras barnets sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheter. Exempel på dessa rättigheter är barnets rätt 
till lek, vila och fritid. Planarbetets främjande av barnets rätt till aktivt deltagande i 
samhället och dess rätt till lika värde analyseras.  
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Lekyta för barn i planområdet finns idag på gården på Spiken 11. Planförslaget 
innebär att en del av grönytan om 186 kvm tas i anspråk för byggnation. Spiken 12 
är en redan hårdgjord yta som föreslås bebyggas. På övrig del av den idag 
hårdgjorda gården anläggs en grön gård med utrymmen för lek och utevistelse. 
Totalt sett bedöms exploateringen inte innebära en försämring jämfört med dagens 
situation. 
 
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning  
Ny bebyggelse ska anpassas för att uppfylla dagens tillgänglighetskrav. 
Entréer ska vara tillgängliga utan att ramp behöver anläggas. 
 
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. Detta 
planarbete inbegriper främst den fysiska miljön genom att identifiera och undaröja 
hinder och barriärer mot tillgänglighet inom och intill byggnaden. 
 
Detaljplanens genomförande/Genomförandebeskrivning 
Organisatoriska frågor 
Preliminär tidplan 
Samråd  4 kv 2015 
Granskning  1 kv 2016 
Antagande  2 kv 2016 
Laga kraft  2 kv 2016 
 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid föreslås vara fem (5) år från den dag planen vinner 
laga kraft. 
 
Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 

• Stadsledningskontoret upprättar detaljplan och tar fram exploateringsavtal 
för undertecknande. Byggnads- och tillståndsnämnden svarar för 
myndighetsutövning vid granskning av bygglov och bygganmälan.  

• Fastighetsägarna ansvarar för genomförande av erforderliga anläggningar, 
ny- och ombyggnation samt införskaffa erforderliga lov och tillstånd på de 
egna fastigheterna samt övriga kostnader för detaljplanens genomförande. 

 
Huvudmannaskap 
Detaljplanen omfattas inte av allmän platsmark. 
 
Avtal 
Planavtal har tecknats, 2015-03-05, mellan Sundbybergs stad och fastighetsägarna 
som reglerar kostnaden för framtagande av detaljplan för fastigheterna Spiken 11 
och 12.  
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Exploateringsavtal kommer att tecknas mellan Sundbybergs stad och exploatören 
och ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med antagande av 
detaljplanen. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Ägarna till fastigheterna Spiken 11 och 12 ska träffa överenskommelse med 
delägarna om inträde i gemensamhetsanläggningen Spiken ga:1 och ansöka om 
ombildning av gemensamhetsanläggningen hos lantmäteriet.  
 
Ledningsrätt 
Ledningsrätt för fjärrvärme med aktnummer 0183-92/10.1 finns på fastigheterna. 
Ledningsrätten påverkas ej och ligger kvar. 
 
Servitut 
Servitut ska bildas för att reglera utnyttjande av och kostnader för garage, gårdsytor, 
ledningar, eventuell LOD-anläggning samt teknikhus för tvättstuga, grovsoprum, 
cykelgarage.  
 
Ekonomiska frågor 
Exploatören ansvarar för samtliga kostnader relaterade till fastighetsbildning, 
utbyggnad inom kvartersmark och övriga kostnader förknippade med detaljplanens 
genomförande. 
 
Medverkande tjänstemän 
Detaljplanehandlingarna har tagits fram av stadsledningskontoret i Sundbybergs 
stad i samråd med berörda förvaltningar. Detaljplanen grundas på förslag med 
illustrationer framtagna av Bergnäsets Ingenjörsbyrå, civilingenjör Tommy Englund 
och NordArk, Ark/MSA Ola Edström. 
 
 
 
 
 
Eva Kåverud Gustav Björeman 
Planchef Planarkitekt 


	Planbeskrivning
	Samrådshandling
	Detaljplan för bostäder och handel på fastigheterna  SPIKEN (CARL SPIIK) 11 och 12,  Järnvägsgatan / Fredsgatan i centrala Sundbyberg
	Planprocessen
	Handlingar
	Bakgrund, syfte och huvuddrag
	Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken
	Planområdet
	Läge och areal
	Markägoförhållanden

	Tidigare ställningstaganden
	Översiktsplan
	Gällande detaljplan (som avses att ändras)
	Planering i närområdet
	Sundbybergs nya stadskärna


	Planeringsförutsättningar
	Bebyggelse och stadsbild
	Centrala Sundbyberg

	Vy längs Järnvägsgatan med gatuhusen på Spiken 11 och 12.
	Trafik och parkering
	Kollektivtrafik
	Trafik/gator
	Parkering och angöring

	Handel/service/skolor
	Mark och vegetation
	Bostadsnära natur/rekreationsområden
	Vegetation inom fastigheten
	På gården tillhörande Spiken 11 finns en grönyta för de boende. På gården finns en hästkastanj med stamdiameter 0,7 m, en skogslönn med stamdiameter 0,5 m, en hagtorn med stamdiameter 0,3 m och några buskplanteringar.
	Geotekniska förutsättningar

	Störningar och risker
	Buller/stomljud
	Markföroreningar
	Radon
	Översvämning


	Förslag
	Bebyggelse
	Förslaget innebär uppförande av två flerbostadshus, ett på respektive fastighets innergård. Byggnaderna orienteras i nordöst-sydvästlig riktning likt merparten av bebyggelsen i Sundbybergs stadskärna, däribland de angränsande lamellhusen på fastighete...
	På de ytor som inte bebyggs anläggs gröna gårdar, på Spiken 12 direkt på mark och på Spiken 11 ovanpå den överbyggda gården som i samband med exploateringen kommer att rivas och ersättas med en ny (se nedan).
	Stadsbild
	Befintlig överbyggd gård på Spiken 12 kommer att rivas och ersättas med en ny överbyggd gård i två våningar i samband med exploateringen. Det nya bostadshuset uppförs ovanpå den överbyggda gården. Entréer till den nya bebyggelsen hamnar 0,3-0,7 m unde...
	Kulturhistoriska värden
	Förslaget bedöms inte påverka Sundbybergs stadskärnas kulturhistoriska värden på ett negativt sätt. Då flera gårdshus från olika tidsperioder finns inom kvarteret bedöms inte hustypen vara främmande.
	Parkering/angöring
	Mark och vegetation
	Teknisk försörjning
	Vatten och avlopp
	Avfallshantering
	Värme


	Beskrivning av planens konsekvenser
	Behovsbedömning
	Miljökonsekvenser
	Påverkan under byggskedet
	Hållbara resmönster och klimat
	Hantering av dagvatten
	Grönytefaktor
	Luftkvalitét
	Störningar
	Buller
	Risk för brand
	Nya bostäder uppförs minst 4,5 meter från övrig bebyggelse. Framkomlighet och bärighet för räddningstjänstens fordon inom planområdet ska beaktas.
	Närliggande bebyggelse påverkas av ökad beskuggning från ny bebyggelse. Solstudier har genomförts för vår- och höstdagjämning.
	Bostäderna på Spiken 14 påverkas till viss del av nybyggnationen genom skuggning. Del av gavelfasaderna och gården skuggas under eftermiddagen.
	Del av innergården och en del av fasaden på fastigheten Spiken 13 påverkas delar av året av skuggning under morgontimmarna.
	21 mars kl 8:00
	21 mars kl 15:00
	21 september kl 12:00
	21 september kl 15:00


	Hälsokonsekvenser
	Hälsokonsekvensbedömning
	Jämställdshets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv
	FNs konvention om barnets rättigheter
	Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
	Entréer ska vara tillgängliga utan att ramp behöver anläggas.
	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 dela...

	Detaljplanens genomförande/Genomförandebeskrivning
	Organisatoriska frågor
	Preliminär tidplan
	Genomförandetid
	Ansvarsfördelning/huvudmannaskap
	Avtal

	Fastighetsrättsliga frågor
	Fastighetsbildning
	Servitut

	Ekonomiska frågor

	Medverkande tjänstemän

