
I 
Sundbybergs 

stad 

Stadsledningskontoret 
l<r11.1,1 Uim:m11/Joli11 f{ei11/Jiiwd 

LAGAKRAFTBEVIS 

~::;_;J~~;_;,~;~'.'..'.~~~-:: 
Sundbybert:«3 stad 
i tjänsen / r 

:;) ~ ~ ~ 
.,.,,••••••••:.iwo•••••••••••ci•••aoo11•• 1 

••••••••••• 

, 
2018-07-03 1 ( 6) 

DNR KS-0442/2016 

C440 

GRANSKNINGSUTLA TANDE 
ANTAGANDEHANDLING 

Detaljplan för ändring av gällande detaljplan avseende 
tillbyggnad av ett väderskydd för befintlig lastkaj på fastigheten 
Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 

Bakgrund och syfte 
Ett positivt planbesked i kommunstyrelsen 7 november 2016 § 302 gav 
stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete på fastigheten 
Fröfjärden 3. Planarbetet grundar sig i verksamheten Xylems och fastighetsägaren 
AMF:s ansökan om ändring av gällande detaljplan C313 med tilläggsplan C325 för 
Hallonbergen. 

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för ändringar av gällande 
detaljplan, för att kunna bygga till ett väderskydd av befintlig lastkaj. 

Förfarande 
Detaljplanen är upprättad i enlighet med PBL 2010:900 i sin lydelse från 1 januari 
2015. Planarbetet bedrivs med standardförfarande. 

Granskning 
Planförslaget var ute på granskning under perioden 20 februari - 16 mars 2018. 
Förslaget skickades ut till berörda parter och det fanns möjlighet att lämna 
synpunkter på planen. Under gransknings tiden fanns planförslaget tillgängligt i 
Sundbybergs stadshus, Sundbybergs bibliotek i Signalfabriken, Hallonbergens 
bibliotek samt på stadens hemsida. 

Annons om gransknings tid och möte var införd i Dagens Nyheter och i 
lokaltidningen Mitti. 

Remissinstanser 
Planhandlingarna har skickats till remissinstanser enligt sändlista, sakägare enligt 
fastighetsförteckning och internt till stadens nämnder, bolag och förvaltningar. 

Inkomna yttranden 
Planförslaget skickades ut till externa och kommunala remissinstanser enligt 
sändlista samt till sakägare enligt fastighetsförteckning. Totalt inkom 16 yttranden 
under granskningstiden, varav fem uttryckte synpunkter på förslaget. 

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen 
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se 
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Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL. 

Lantmäteriet 
Pla1!1i-ågor som beriir La11tmäte1iets komma11de arbete 
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med 
stöd av detaljplanen bilda och ändra fastigheter och inrätta ev. 
gemensamhetsanläggningar, skapa servitut, ledningsrätter mm. 

Delar av planen som måste fa"rbättras 
Plan- och genomförandebeskrivning: 
Gällande planer anger marken utanför, inom FröfJärden 1, som kvartersmark och 
ägs av Skanska. Det är oklart varför Sundbybergs stad och fastighetsägaren ska 
upprätta ett nyttjanderättsavtal avseende infart för angöring och infart när det är 
Skanska som är markägare. Se över om området för vändplan borde ingå i 
planförslaget och om det är mer ändamålsenligt med servitut. Förtydliga om tanken 
är att området ska utgöra allmän plats eller inte. 

Delar av pla11eJJ som bö"rfarbättras 
Plan- och genomförandebeskrivning: 
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Lantmäteriet vill förtydliga att vi ansvarar för fastighets bildning efter ansökan av 
exempelvis markägare och ledningshavare. 

Övrigt 
Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen. 

Stadsledningskontorets svar 
Ii!/rir antagande har La11tmäte1iets ansvarfo'rfastighetsbild11ingfrir!Jdligats i 
ge11011ifrirandebesk1ivningen. 

Ett servit11tsavtal har tecknats mellaJJ exploatiire11 och S kan ska gällande itifatt os/er om 
planområdet, genom planerat kontor inom fastigheten FtN}ärden 1. Gällande vändplamn 1101T om 
pla11området, kommer ett l!Jf!Jtmderättsavtal tecknas mellan S1111df:ylmgs stad och S ka11ska, där 
marken tillgä11gliggiirs frir allmän trafik. Orsaken till att vä11dplane11 ligger 11ta1!forplanområdet 
och mi!Jliggiirs ge11om ett t!Jt!Janderättsavtal, är att losni11gen ses som tillfällig i avvaktan på en 

juste,ing av Enkopi11gsvägens läge i samband med 11tqyggnad av stads11tvecklingJprqjektet 
Modendalen. 

Fastighets AB Förvaltaren 
Syftet med Detaljplanen är att bygga till ett väderskydd på befintlig lastkaj. Xylem 
Water Solution AB har sitt huvudkontor i Fastigheten Fröfjärden 3, där 
produktutveckling av pumpar sker. Av säkerhetsskäl måste all service av pumpar 
ske inomhus, vilket har genererat i ett behov av en inbyggd och väderskyddad 
lastkaj . Lastkajen finns där idag och ingen ytterligare markyta tas i anspråk. 
Tillbyggnaden får utformningen av kontorskaraktä1med Wmande material och ett 
vegetationsklätt tak. På så sätt blir det en del av byggnadens sammanhängande 
volym. Detta ger inte upphov till mer nämnvärd trafik (30-40 bilfordon fler/ dygn) 
eller utökat omgivningsbuller. 

Planförslaget skapar förutsättningar för fler arbetsplatser, vifä:et bidrar till att fler 
människor rör sig längs med Gesällvägen och lika med tryggare plats. Förvaltaren 
har inget som påverkas av denna tillbyggnad. Det är en uppfräschning av en baksida 
och en ändring som anpassas till kommande kvarter och till stadsdelen i stort. 

Stadsledningskontorets svar 
Sy11p1111ktema noteras. 

Svenska kraftnät 
Svenska kraft.nät har i yttrande daterat 2017-08-31 svarat på berörd remiss. Utöver 
tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat 
förslag. 

Trafikförvaltningen SLL 
Trafikförvaltningen har inga synpunkter på förslaget. 

Trafikverket 
Trafikverket har inga synpunkter på rubricerad detaljplan. 

Storstockholms brandförsvar 
Storstockholms Brandförsvar har i rubricerat ärende inget att erinra. 
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Hyresgästföreningen i Sundbyberg 
Hyresgästföreningen i Sundbyberg har inga synpunkter på förslaget. 

Byggnads- och tillståndsnämnden 
Som planbestämmelse anges en högsta byggnadshöjd. Då illustrerad konstruktion är 
ett pulpettak kan det uppstå frågor kring vilken fasad som ska vara 
beräkningsgrundande, vilket i sin tur påverkar byggnadshöjden. För att undvika 
eventuella missförstånd är det bra om höjdbegränsningen ändras till en högsta 
totalhöjd. 

Avlopp 
Spillvattnet kommer att ledas via kommunala ledningar via planområdet till det 
regionala reningsverket i Bromma. I utbyggnaden kommer det finnas vatten och 
avlopp för att kunna spola av och rengöra olika typer av pumpar. För att inte 
spillvattnet ska åka rakt ut i spillvattennätet bör någon form av förbehandling 
installeras. 

Stadsledningskontorets svar 
Deta!JplamkaJtans hij;dbestämtne/se har Jitsterats ilifo'r autaga11de och auger 1111 istället en högsta 
totalhijd. En 11ote1ing har äve11 ii!/ogats i pla11besk1ivning om att o/jeavski/jare ska användas 
inom p!aJJområdet. 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden 
Stadsmiljö- och tekniska nämnden anser att det av planbeskrivningen tydligare ska 
framgå att ny väg mellan Östra Madenvägen och Enköpingsvägen är planerad, och 
inte att byggstart är osäker. 

Nämnden anser också att det ska förtydligas att trafiklösningen gör intrång i 
Enköpingsvägens vägslänt och inte i dess väguppbyggnad, och att vägens bärighet 
inte påverkas. Fastighetsägaren måste intyga att vägens bärighet inte påverkas av 
ingreppet, varken under byggtiden eller efter färdigställandet. 

Nämnden anser vidare att det av planbeskrivningen ska framgå vilka de 
trafiksäkerhetsåtgärder utom plan som ska säkerställas i avtal är, vars genomförande 
ska underlätta för personer på Coops parkeringsyta. Nuvarande beskrivning är 
otydlig. 

Under byggtiden måste en säker passage för både gående och cyklister säkerställas, 
alternativt en tydlig omledning. 

Stadsledningskontorets svar 
Sy11p11nkterna 11oteras, och inför a11taga11de harplanbesk1ivninge11 far!Jdligats gäl!aJJde 
ovaJJståe11de frågo,: Gäl!aJJde det fares/agna arbetet som kommer att på verka Euköpiugsvägens 
vägslänt så rydliggö-,:r i e::x.ploate,ingsavta/et att f?yggaktö'reu inte har rätt att ttifijra 11ågra åtgärder 
inom stadeJJs mark i11JJa11 bgghandli11gen fa°J:rt godkäJJ11s av staden. Efter 11ifrird aJJ!äggJJi11g ska 
staden även kallas till s/11tbesikt11ing och godkänna geJJomfard entreprenad inom stadens mark. 
Det är stadsledHi11gskontorets bedö'mni11g att detta gö'r det mö'jligt fo'r staden att kvalitetssäkra 
fares/agen anläggning samt dess påverkau på Euköpingsvägeu. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden framställer förslag till yttrande utifrån nämndens 
ansvarsområden. Då detaljplaneändringen inte anses påverka något av kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområden, anser sig nämnden inte ha någon erinran. 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden har inga invändningar mot förslaget i dess nuvarande form. 

Grundskole- och gymnasienämnden 
Grundskole- och gymnasienämnden har inget att invända emot förslaget. 

Äldrenämnden 
Äldrenämnden har inga synpunkter att lämna på denna detaljplan. 

Sundbyberg Avfall och Vatten AB 
Aefall 
Som redovisats i samrådet hämtas avfall från fastigheten idag via lastkajen, 
Gesällvägen 33-35. I det fortsatta planarbetet bör därför hänsyn tas till fastighetens 
avfallshantering, både under byggtiden samt en permanent lösning. 

I förslaget bör det förtydligas att om avfallsfordon efter ombyggnationen ska köra 
in i det nya väderskyddet ska takets höjd klara avfallsfordonens höjd. Höjden in till 
lastintaget ska inte bara klara fordonets höjd utan även själva tömningsskedet av 
avfallskärl samt eventuella containrar. 

Arbetsmiljön för avfallsentreprenörer ska beaktas vid ändring av lastkajens 
utformning. Avfallshanteringen och transportvägar ska utformas enligt skrifterna 
"God avfallshantering vid ny- och ombyggnation - Sundbybergs stads riktlinjer" 
och "Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad" samt i samråd med 
avfallsingenjör hos Sundbyberg Avfall och Vatten AB. 

Parke1i11g/ angöring 
För att säkerställa att avfall kan hämtas från fastigheterna ska angöring för 
avfallsfordon planeras i samråd med avfallsingenjör hos Sundbyberg Avfall och 
Vatten AB samt med Sundbybergs stads trafikplanerare. 

Vatten och avlopp 
Det är positivt att grönt tak används på väderskyddet. Dagvatten från 
parkeringsytor bör renas. 

Stadsledningskontorets svar 
Aefallsbante,ingen jo'r verksamheten inom fastigheten Fröjjärde11 3 kvarstår i befintligt läge, 
tt!mifrirpla110mrådet. Ingen aefallsbanteringplaneras ske inom pla11området. 111.fo'r antagande har 
detta jo'r!Jdligats i pla11besk1ivni11geJ1. Öv,iga synpunkter J1oteras. 

Sundbyberg Fröfjärden 5 AB (SPP) 
Detaljplaneförslaget är omarbetat på så vis att tillbyggnaden på lastkajen inte längre 
gör direkt intrång på Fröf)ärden 5. Vad som dock inte i tillräcklig grad har beaktats 
vid utformandet av det omarbetade detaljplaneförslaget är det indirekta intrång som 
byggnaden kommer att medföra på Fröf)ärden 5. Detta består i att tillbyggnaden på 
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lastkajen, inklusive tillbyggnadens tak, ligger i direkt anslutning till Fröfjärden 5 
vilket med mycket stor sannolikhet kommer få till följd att Fröfjärden 5 kommer att 
drabbas av bland annat nedfallande vatten, snö och isbildning från 
takkonstrnktionen på tillbyggnaden. Något som kommer innebära att SPP åsamkas 
merkostnader för drift och underhåll. 

Utöver ovan är det också mycket troligt att genomförande av detaljplaneförslaget 
kommer att innebära stora störningar i form av bland annat försvårad tillgänglighet 
till Fröfjärden 5 och buller under påtaglig tid då kommande arbeten kommer att ske 
i direkt anslutning till Fröfjärden 5:s fastighetsgräns. Vilket negativt kommer att 
påverka Fröfjärden 5 och den verksamhet som bedriv av SPP:s hyresgäster på 
Fröfjärden 5. 

Slutligen måste det anses som mycket olämpligt att anta detaljplanen då MfF i 
dagsläget inte har någon rätt att ta väg över Fröfjärden 5, något som är nödvändigt 
för att nå infarten till garaget beläget under lastkajen. Det är inte heller troligt att ett 
avtal som skulle ge AMF en sådan rätt kommer slutas mellan SPP och AMF då 
infartsvägen till garaget försvårar och förhindrar den framtida exploateringen av 
Fröfjärden 5. En planerad exploatering som SPP sedan tidigare diskuterat med 
Sundbybergs stad. 

Stadsledningskontorets svar 
D13ftkostnader 
Risk fa'r eve11t11e!lt ne4fall av snii och is från plmifiirslagets takko11stmktio11 hanteras ge11om att 
välja lämpliga 11iformningslös11ingar i senare 1!Jgglovskede. Exempelvis kan ma11 ge11om val av 
takhlfning, hä11grän11or eller s11iirasskydd kontrollera fråga11. Stadsled11ingsko11toret bediimer 
däifiir i11te att plan.flirslaget medjlir ö'kade driftskostnaderfo'r Fröjjärden 5. 

Stiimingar u11der ~vggtiden 
Hallo11bet;gen ge11omgår en omfattande plane,ing av nya bostäder och verksamheter som kommer 
att bidra till att en mer samma11hä11ga11de och leva11de stadsdel växerfram. När staden 11tvecklas 
innebär det vissa stiimiugar i 11t1!Jgg11adsskedet, va,fiir Naturvårdsverkets tiktli,!J'erfo'r bJlilerpå 
ryggarbetsplatser ska tillämpas. 

Garagei,ifmt 
I dagsläget finns en garagei1ifa1t till pla110mrådet som korsarfastigheten F1~'fjärde11 5. Fö'r att 
långsiktigt minimera pla11.flirslagets påverkan på intilliggande fastighet Fröjjärden 5 har ett 
servit11tsavtal tecknats mellan ägama till Frii_/järde11 1 och F1~'fjärde11 3. S ervit11tsavtalet mi!Jliggiir 
att i,ifmt till ve,ksamhetens garage ka11 ske öster om plauområdet, genom pla11erat garage inom 
fastighete11 Fröjjärden 1. Detta giir att trafik till Frii_/järde11 3 inte lä11gre behö'ver korsa 
Frii_/järden 5, och inte hel!erfo'rsvåra e11 framtida e:xp!oate,ing inom fastigheten. 
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