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Detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten 
Hamnen 8, Hamngatan 33, centrala Sundbyberg 

 
Planområdet har markerats med röd linje 
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Detaljplaneprocessen 

Denna detaljplan är upprättad i enlighet med PBL 2010:900 med tillämpningar från 
1 juni 2015. Detaljplanen genomförs med standardförfarande med samråd och 
granskning. 

 
Så här långt har vi kommit i planprocessen 

Handlingar 

Detaljplanen består av denna planbeskrivning samt plankarta med bestämmelser.  
Planeringsunderlag: 

 Beräkning av grönytefaktor, Jägnefält Milton/LandArk, 19 december 2019 

 PM Mobilitet, Trivector 12 december 2019 

 Omgivningsbullerutredning Kv. Hamnen 8, Sundbyberg, Structor 2 oktober 
2019 

 Solstudier för Kv. Hamnen 8, Jägnefält Milton, 18 september 2019. 

 Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Sundbybergs kommun-
Hamnen 8, Luftfartsverket 4 september 2019 

 Utlåtande avseende möjligheten till räddningsinsats, Briab Brand & 
Riskingenjörerna AB, 28 februari 2019 

 Utredning av påkörningsrisk/version 3, Briab Brand & Riskingenjörerna 
AB, 20 februari 2019 

 PM Geoteknik Hamnen 8, Tyréns 15 februari 2019 

 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Hamnen 8, Tyréns, 9 april 2018, 
rev 15 februari 2019 

 Dagvattenutredning/Dimensionering av reningsanläggning Hamnen 8 
Sundbyberg, Tyréns, 7 mars 2018 

 Luftkvalitetsutredning kv Hamnen 8 Sundbyberg, SLB-analys, februari 2018 

 Dagvattenutredning, Tyréns, april 2017. 

 Antikvariskt yttrande, Per Nelson byggnadsvårdsbyrå, 14 november 2004. 

Bakgrund 

Dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden fick i uppdrag av 
kommunfullmäktige 30 september 2013 § 281, att påbörja detaljplanearbete på 
Hamnen 8 vid Hamngatan i centrala Sundbyberg, avseende ett flerbostadshus med 
lokaler i bottenvåningen.  
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Planuppdraget grundar sig på en projekttävling, med fyra inbjudna arkitektteam, om 
utformning av ett bostadskvarter på fastigheten Hamnen 8. Inbjudan har grundat 
sig på en föregående prekvalificering. Tävlingens syfte var att få fram förslag på ett 
bostadskvarter av hög kvalitet med bostäder både i den befintliga gamla 
industribyggnaden och i en ny bostadsbyggnad. Målet för den nya byggnaden var 
goda bostäder i en märkesbyggnad som tillför omgivande stadsrum höga kvaliteter. 
Byggnaden skulle ha en tydlig formidentitet och markera entrén till Sundbyberg från 
Stockholm och Bällsta bro. Det vinnande förslaget ”Hamnkvarteret” utgör underlag 
för detta detaljplaneförslag. 

Syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är bostäder och centrumverksamhet.  
Detaljplanen ger möjlighet att bebygga fastigheten med ett nytt flerfamiljshus med 
inslag av centrumverksamheter vid Hamngatan/Landsvägen samt att omvandla 
befintlig industribyggnad till bostäder. Den nya byggnaden i planförslaget ska vara 
en märkesbyggnad som markerar entrén till Sundbyberg, tillför platsen tydliga 
urbana kvaliteter, åstadkommer ett tillskott i stadsbilden samt berikar stadslivet. 
Planförslaget ska även stärka sammanhanget mellan gammalt och nytt. Särskild 
hänsyn till befintliga kulturvärden ska tas vid omdaning av befintlig fabriksbyggnad 
från 1800-talets slut. 

Miljöpåverkan 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken 
Miljöbalken kapitel 3 innehåller bestämmelser om hushållning med mark och vatten 
och preciserar vissa slag av mark- och vattenområden som är av allmänt intresse. 
Miljöbalken kapitel 4 innehåller särskilda bestämmelser för områden av riksintresse 
för till exempel natur och kultur, friluftsliv och rörligt friluftsliv. Kommunen gör 
bedömningen att planen inte påverkar riksintressen och är förenlig med 3 och 4 
kapitlen i Miljöbalken. Det femte kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitet, 
miljökvalitetsnormer, för buller, luft och vattendrag. Inga miljökvalitetsnormer 
beräknas överskridas inom området till följd av genomförandet, varav planen också 
bedöms vara förenlig med 5 kapitlet i Miljöbalken. 

Undersökning och miljöbedömning  
Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till MKB-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 har beaktats och 
utretts i planarbetet.  

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och 
MKB-förordningen bilaga 2 och 4. En strategisk miljöbedömning behöver därför 
inte utföras med upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 
6 kap 11–12 §.  
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Planområdet 
Avgränsning 
Efter samrådet har planområdet minskats till att omfatta enbart fastigheten Hamnen 
8, samt en mindre yta, ca 35 kvm, parkmark i direkt anslutning till befintlig byggnad 
där markanvändningen ändras till bostadsändamål och marken överförs till 
fastigheten Hamnen 8 genom fastighetsreglering.  

Då ingen ändrad markanvändning föreslås på resten av den allmänplatsmark som 
ingick i samrådsförslaget utgår denna för att motsvara den omfattning som behövs 
för planens syfte. Cirka 350 kvm som tillhör fastigheten Hamnen 8 utgörs av 
område för trafikändamål, del av Bällsta bro, samt marken under bron i anslutning 
till gångstråket längs Bällstaviken. Denna del av fastigheten planeras som 
allmänplatsmark och överförs till Sundbybergs stad genom fastighetsreglering. 

Läge och areal 
Planområdet är beläget i västra delen av Lilla Alby, i anslutning till Bällsta bro, och 
avgränsas av Hamngatan, Landsvägen, stranden mot Bällstaviken och fastigheten 
Hamnen 14. Området omfattar cirka 2200 m2.  

 
Orienteringskarta med planområdet inom röd markering 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Hamnen 8 ägs av Fastighets AB Förvaltaren, allmänplatsmarken ägs av 
Sundbybergs stad. 

Riksintresse 
Planområdet innehåller inga områden av riksintresse. Bromma flygplats är dock av 
riksintresse för luftfarten och centrala Sundbyberg ligger inom flygplatsens 
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influensområde. Det innebär att inga byggnader eller andra fasta föremål får 
uppföras över +59,56 meter över havet (RH 2000). 

Radar 
I samrådsskedet hade den föreslagna nya byggnaden en högsta tillåtna totalhöjd på 
56 meter över nollplanet på grund av byggnadens påverkan på Luftfartsverkets 
radarstation i Bällsta.  

I granskningsskedet har en ny flyghindersanalys för en byggnad med 59 meters 
totalhöjd genomförts av Luftfartsverket. Då nya förhållanden råder bedöms en ny 
byggnad med denna totalhöjd inte ha någon påverkan på radaranläggningen Bällsta. 
Luftfartsverket har som sakägare av CNS-utrustning (radarutrustning) inget att 
invända mot planerad etablering. 

Strandskydd 
Den nya byggnaden ligger ca 50 meter från Bällstaviken och då den föreslagna 
bebyggelsen ligger inom 100 meter från strandlinjen upphävs strandskyddet i den 
nya detaljplanen med hänvisning till särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kap 18 c §. 

1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
- Området är inte allemansrättsligt tillgängligt då det idag utgörs av gård, 

lastplats och parkering för verksamheter i befintlig byggnad belägen 
mellan tillkommande byggnad och strandlinjen. 

2. Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl 
avskilt från området närmast strandlinjen. 
- Befintlig byggnad med asfalterad gård för lastning, parkering mm är 

belägen mellan plats för ny byggnad och stranden. Området där 
strandskyddet upphävs bedöms sakna betydelse för växt- och djurliv 
och allmänhetens tillgång till strandområden. 
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Planering i närområdet 
Hamnen 8 ligger i direkt anslutning till utvecklingsområdet Sundbybergs nya 
stadskärna där järnvägen ska grävas ner under mark. Ett program för ca 1500 nya 
bostäder, verksamhetslokaler med mera har antagits, samt uppdrag om fortsatt 
detaljplanearbete har givits och i vissa delar påbörjats. Ett arbete med utveckling av 
strandpromenaden längs Bällstaviken/Bällstaån ska också göras. 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
Enligt Sundbybergs översiktsplan ”Sundbyberg 2030 – urbant och hållbart” ska 
staden bidra till regionens tillväxt genom ett fortsatt tillskott av bostäder. 
Kollektivtrafiknära lägen ska tas tillvara genom högre exploatering och lokalisering 
av olika funktioner. I översiktsplanen anges Bällsta bro som en av stadens viktigaste 
entréer som ska förstärkas. Översiktsplanen anger också att strandpromenaden 
längs Bällstaån ska utvecklas till ett attraktivt stråk med möjlighet till vattennära 
rekreation och olika upplevelser. 

Gällande detaljplaner 
Gällande detaljplan är C 381, laga kraft 2009-06-26. Markanvändningen utgörs av 
parkmark, mark för trafikändamål och kvartersmark i form av en byggrätt (ca 7 vån) 
för handel och kontorsverksamheter ovan trafikområdet. Den befintliga byggnaden 
på Hamnen 8 har i detaljplanen bestämmelsen q, vilket innebär att byggnaden inte 
får rivas och exteriören får inte förvanskas. Även byggnadens stomme, trapphus, 
bjälklag och planlösning ska behållas så långt som möjligt. En mindre byggrätt om 
50 kvm i en våning tillåts på den befintliga byggnadens västra sida, mot Bällstaviken. 

 
Gällande detaljplan C381 
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Mobilitetsprogram  
Mobilitetsprogrammet definierar strategier för att ge förutsättningar för god 
mobilitet och ett ökat hållbart resande. 

Målstyrd planering 
Sundbyberg stad ska arbeta med en målstyrd planering där den önskvärda framtida 
utvecklingen avgör vilka alternativ och åtgärder som övervägs. Stadens strategiska 
inriktning är att öka den totala andelen hållbara resor till fots, med cykel och 
kollektivtrafik. För att uppnå stadens mål fastslås bland annat: 

 Staden ska föra dialog med exploatörer för att uppmuntra till att 
mobilitetsåtgärder som bidrar till hållbart resande genomförs.  

 Staden ska verka för tillgång till bil istället för ägande av bil.  
 Staden ska arbeta med en flexibel mobilitetsnorm för bilparkering vid 

nybyggnation av flerbostadshus och verksamheter.  
 För att flexibla parkeringstal för bil ska gälla krävs att mobilitetsåtgärder 

genomförs.  
 Staden ska våga prova innovativa metoder. 

 
Trafikfördelning 2016 Målbild för trafikfördelning 2030 

 
Prioritering av färdmedel 
Staden har en tydlig prioriteringsordning 
där gångtrafik prioriteras följt av cykel 
och kollektivtrafik. Därefter ska behov 
för gods- och nyttotrafik samt taxi 
tillgodoses. Hänsyn tas i sista hand till 
personbilstrafik och parkerade 
motorfordon. 
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Mobilitetsnorm 
Staden ska arbeta med flexibla parkeringstal för att möjliggöra en mångfald av 
mobilitetsåtgärder. Detta innebär att parkeringstal för bilparkering kan höjas eller 
sänkas beroende på vilka mobilitetsåtgärder som genomförs. Mobilitetsåtgärder kan 
exempelvis vara att tillhandahålla bilpool, cykelpool, erbjuda SL-kort och 
information till de boende om vilka möjligheter som finns till att resa hållbart.  

Staden ska i tidigt skede informera exploatörer och fastighetsägare om att staden 
tillämpar flexibla parkeringstal. I och med detta ger staden exploatörer möjlighet att 
påverka antalet parkeringsplatser som måste byggas i samband med uppförandet av 
nya flerbostadshus och verksamheter utan att göra avkall på tillgången till de olika 
mobilitetslösningar som behövs. Mobilitetsåtgärderna bekostas av exploatören. 

Flexibla parkeringstal per lägenhet för bil avseende flerbostadshus (exklusive 
parkeringsplatser för besökare och parkeringsplatser för bilpool.)  

 
Mobilitetsåtgärderna specificerade för respektive nivå. För att genomföra en nivå måste även 
kraven för de lägre nivåerna vara genomförda. 

Avsteg från parkeringstalen kan i undantagsfall tillåtas. Nivå 5 är en typ av avsteg. 
Avsteg kräver beslut av nämnd med ansvar för trafikfrågor. 



  

Samhällsbyggnads- och 
serviceförvaltningen 
Christina Rask/John Reinbrand 

2020-02-13  9 (48)  
DNR KS-0053/2015  
  

 
 

Parkeringstal för cykel avseende flerbostadshus och 
kontor/centrumverksamhet. Parkeringsplatser för cykelpool är inte 
inkluderat i parkeringstalen. 

 

 
Parkeringstalen för cykel är inte flexibla 

Avseende parkeringstal för bil för kontor ska en utredning göras som underlag för 
bedömning av lämpligt antal p-platser. Detta är relaterat till de mobilitetsåtgärder 
som genomförs. 

Förutsättningar 

Kulturhistoria-Omgivande bebyggelse 
Sundbybergs stadskärna har sitt ursprung i en första stadsplan från år 1899. 
Rutnätsplanen utgick från järnvägens dragning. Bebyggelsen var varierad med villor, 
verkstäder, fabriker och flerbostadshus. År 1942 upprättades en ny stadsplan för 
staden och i denna plan är området längs Bällstaviken planerat för industriändamål, 
där industrierna längs vattnet nyttjade Bällstaviken för transporter.  

Landsvägen, som är Sundbybergs äldsta huvudgata, hade tidigt en karaktär av 
mötes- och samtalsplats med flera hållpunkter. Vid den västra entrén till den nya 
industriorten, vid Bällsta bro, fanns kring sekelskiftet välbyggda fabriksbyggnader på 
både norra och södra sidan. Många industribyggnader kring Landsvägen är 
bevarade, och ger fortfarande ett gediget och robust intryck till Sundbybergs 
centrum. Bällstaån/Bällstaviken utgjorde en gång en viktig förutsättning för 
fabriksetableringen i egenskap av far- och fraktled. Idag är den därför, ur 
kulturhistoriskt perspektiv, en viktig informationsbärare i industrimiljön. 
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Fabriksbyggnaden inbäddad i grönska år 1986. Foto Nils-Åke Siversson  

Kulturhistoria-Befintlig byggnad inom planområdet 
I kvarteret låg ursprungligen Sundbybergs första hamn. Strax söder om Bällsta bro 
lade båtarna från Stockholm till. Ångsluparna, som kom 1830, trafikerade rutten 
fram till 1924. Sedan slutet av 1870-talet har olika industrier etablerats och avlöst 
varandra i området. Ångsåg, ångkvarn och garveri är några exempel på de tidigaste 
verksamheterna. Byggnaden som ligger på platsen idag uppfördes under 1800-talets 
sista år av Skinnförädlingsbolaget. Ritningarna är signerade M Forsberg, 1899. 1905 
köptes fastigheten av det tyska företaget Ferdinand Mühlens, som tillverkade 
parfym och fabriksbyggnaden byggdes då om för ändamålet. 1913 skedde ytterligare 
utbyggnader och 1941 tillkom lagerbyggnaden i trä längs Landsvägen som sedan 
revs i samband med bygget av tvärbanan. 1963 moderniserades byggnaden för 
rakvattentillverkning. 1965 övertogs fastigheten av det amerikanska företaget Pfizer. 
1970 köpte Sundbybergs stad ”parfymfabriken” och tillverkningen upphörde. Idag 
hyrs byggnaden av olika firmor inom reklam och databranschen. 

Landskapet, rekreativa miljöer 
Planområdet ligger strategiskt vid entrén till Sundbybergs stad vid Bällsta bro. 
Området präglas av nybyggnation längs dalgången för Bällstaviken, i väster 
Mariehäll och söderut av det nybyggda bebyggelsestråket längs Strandpromenaden.  

Det finns ett bra utbud av gröna och rekreativa miljöer i planområdets närhet. Cirka 
250 meter söderut finns Tuvanparken som ner mot vattnet övergår i Strandtorget.  
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I Tuvanparken finns rekreationsytor i form av lekplats, bollplan och hundrastgård. 
Strandtorget är en utvidgning av Strandparken, det stråk som ska bidra till en bättre 
vattenkontakt för området.  

Strandpromenaden utgör det publika stråk längs Bällstaviken och Bällstaån som 
sträcker sig från Solvalla till Solna och Pampas. Stråket är en viktig pusselbit i ett 
regionalt rörelsemönster för gående och cyklister. Vidare 450 m norrut längs 
Strandpromenaden finns Marabouparken med både rekreativa miljöer och lekplats 
samt plaskdamm för barn. En ny aktivitetspark planeras även nedanför 
Marabouparken mot Bällstaviken. 

Mark och vegetation 
Planområdet utgörs i dag, förutom av befintlig byggnad, av hårdgjord yta som 
används som parkerings- och angöringsyta. I direkt anslutning till planområdet mot 
Bällstaviken finns ett stråk för gång- och cykel och vegetation i form av träd och 
buskar. En mindre yta mot vattnet, som i dag används som gård till ett hunddagis, 
ligger på mark som tillhör Hamnen 8. Marken på fastigheten sluttar svagt från 
Hamngatan ner mot Bällstaviken. Höjdskillnaden mellan dessa delar av fastigheten 
är ca 2,5 meter. 

Dagvatten 
Fastigheten ligger inom Mälaren/Ulvsundasjöns avrinningsområde. Den har ingen 
kommunal anslutningspunkt och det är oklart ifall den har en anslutningspunkt till 
det privata dagvattennätet som finns i Hamngatan. I nuläget samlas en stor del 
dagvattnet upp via en rännstensbrunn, det är oklart vart detta vatten leds. Det 
dagvatten som uppkommer närmare fastighetens södra del rinner ytledes ut till 
Bällstaviken/Mälaren-Ulvsundasjöns vattenförekomst, via slänten utanför den 
befintliga byggnaden. 

Det övre jordlagret har hög genomsläpplighet vilket är fördelaktigt för 
infiltrationsanläggningar men då tidigare verksamheter på platsen innebär att 
marken är förorenad är det inte lämpligt att nyttja dagvattenlösningar som bygger på 
infiltration då det riskerar att förorena grundvattnet. Enligt den dagvattenutredning 
som har gjorts är halterna av föroreningar i dagvattnet för höga för att vara 
godtagbara med hänsyn till miljökvalitetsnormerna. En renande 
dagvattenanläggning behövs därför. I händelse av större regn utgör inte 
planområdet något instängt område. 

Geotekniska förhållanden 
Djupet till berg varierar mellan ca 1,3 – 6,5 meter under markytan. Jordlagren består 
överst av utlagd fyllning.  Fyllningen består främst av grusig jord i de norra delarna, 
i de södra delarna förekommer även lera, silt och gyttja. Tjockleken varierar i stort 
mellan 0,5 och 1,5 meter. 

Under fyllningen finns lera av torrskorpekaraktär ned till nivån +2,0. Lerans 
mäktighet varierar mellan ca 1 ¬– 4,5 meter. Under leran finns friktionsjord på 
berg. Grundvattennivån har uppmätts till +1,4 – +1,6. Torrskorpelerans 
beskaffenhet tyder dock på att medelgrundvattennivån ligger på uppåt +2,0. 
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Radon 
Markområdet ligger inom normalriskområde för markradon. Vid byggnation av 
bostad på mark ska markradon kontrolleras. Mätning av radonvärden bör föregå 
detaljprojektering och nödvändig grundkonstruktion ska väljas utifrån de uppmätta 
värdena. Radonmätning utförs i färdig byggnad. 

Störningar och risker 
Buller 
Planområdet är bullerutsatt från flera håll. Från Bällsta bro/Landsvägen i Norr i 
form av vägtrafik och spårtrafik från tvärbanan, från Hamngatan i öst och från 
Karlsbodavägen på andra sidan Bällstaviken. Dessutom påverkas planområdet av 
markbuller från Bromma flygplats i sydväst på andra sidan Bällstaviken. 

Förorenad mark 
Länsstyrelsen klassar marken inom planområdet som potentiellt förorenad; Primär 
bransch: övrig organisk kemisk industri och som Sekundär bransch: Garveri – 
krombaserad; Varv utan halogenerade lösningsmedel/giftiga bottenfärger; Grafisk 
industri. 

 
Bildkälla: Länsstyrelsens WebbGIS, 2017 

Översvämningsrisk/höga vattennivåer 
Delar av planområdet, bland annat delar av befintlig fabriksbyggnad, är utsatta för 
översvämningsrisk då de riskerar att påverkas av höga vattennivåer i Mälaren (via 
Bällstaviken). Fastighetens lägsta punkt ligger på + 1,8 meter över havet. 
Fastigheten påverkas dock bara vid mycket höga nivåer i Mälaren. 
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Bildkälla: Länsstyrelsens WebbGIS, 2017b 

Översvämningsrisk/extrem nederbörd 
En översiktlig översvämningskartering har gjorts för Sundbybergs stad som visar 
vattennivåer vid 100-årsregn. Planområdet ligger inte inom något instängt område. 
På en mindre del av fastigheten kan ett vattendjup på 10-30 cm uppstå vid ett 
hundraårsregn. 
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Trafik, parkering och angöring 
Kollektivtrafik 
Planområdet har ett mycket gott kollektivtrafikläge. Tvärbanans hållplats Bällsta bro 
ligger i direkt anslutning till planområdet (30 m) och inom 500 m når man både 
tunnelbanestationen och pendeltågsstationen vid Sundbybergs centrum. Flera 
busslinjer trafikerar Landsvägen/Bällsta bro och närområdet. 

Gång/cykel 
Längs Landsvägen finns separata cykelbanor som ingår i ett regionalt cykelnät. Över 
Bällsta bro blir gång- och cykelbanan gemensam yta. Längs Hamngatan cyklar man 
på körbanan förbi planområdet, men söder om området blir cykelbanan separat och 
dubbelsidig. Både för Bällsta bro och sträckan förbi planområdet på Hamngatan 
kommer separata gång- och cykelbanor att anläggas. 

Biltrafik  
Biltrafiken på Hamngatan uppgår enligt trafikmätning 2018 till cirka 6 100 
fordonspassager per dygn. Landsvägen har ca 10 000 fordonspassager per dygn och 
på Bällsta bro är det ca 14 000 fordonspassager per dygn. 

Parkering/angöring  
Fastigheten angörs idag från Hamngatan. Parkeringsplatser och vändplan finns 
inom kvartersmark. 

Service/arbetsplatser/skola/förskola 
Närheten till Sundbybergs centrum och dess varierade utbud av service och 
arbetsplatser är mycket god. Bibliotek finns i Signalfabriken ca 300 m bort och 
närmaste vårdcentral ligger på Sturegatan, ca 500 m från planområdet.  

Tre förskolor finns inom 300 m och till Lilla Alby skola (årskurs F-6) är det ca 400 
meter. Till Ängskolan (årskurs F-9) är det cirka 1 km. 

Planförslag 

Bebyggelse 
Fastigheten med den befintliga fabriksbyggnaden kompletteras med en ny, 17 
våningar hög, fristående byggnad för bostads- och centrumändamål som markerar 
entrén till Sundbyberg vid Bällsta bro. 

Planförslaget omfattar bostäder i befintlig byggnad samt bostäder och 
centrumverksamhet i ny byggnad där publik verksamhet ska finnas i gatuplan. Inom 
kvarteret och i anslutning till omgivande gatu- och vattenrum skapas därigenom två 
platser, den ena blir ett mer offentligt torg mellan husen i direkt anslutning till 
Hamngatan. Den andra platsen blir en privat gård mellan den befintliga och den nya 
byggnaden. 

Den nya byggnaden innehåller bostäder med verksamheter i gatuplan. Till 
granskningen har möjligheten till centrumverksamhet utökats. De fyra nedersta 
våningarna i den nya byggnaden föreslås ge möjlighet till bostäder och/eller 
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centrumverksamhet. Högst upp i byggnaden anläggs en takterrass som är gemensam 
för boende i de båda byggnaderna. 

Den befintliga byggnaden behålls förutom en senare tillbyggnad i ett våningsplan 
mot gården som rivs. Byggnaden görs om till bostäder med möjlighet till en mindre 
lokal för publik verksamhet i suterrängvåningen mot strandpromenaden. 
Samrådsförslaget innefattade byggrätt för en förrådsbyggnad nordväst om befintlig 
byggnad och byggrätt för en lägre tillbyggnad på befintlig byggnad mot Bällstaviken. 
Dessa byggrätter utgår i granskningsskedet. 

 
Illustrationsplan 

 
Typplan för bostäder 
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Planförslaget ger möjlighet till 31 lägenheter i befintlig byggnad samt ca 100 kvm 
lokaler i souterrängplan mot Bällstaviken. I den nya byggnaden möjliggör 
planförslaget för 44-60 lägenheter och/eller ca 100-1000 kvm lokaler för 
centrumverksamhet. Sammanlagt ca 75-90 lägenheter och/eller ca 200- 1200 kvm 
lokaler för centrumverksamhet. 

Arkitektur  
Den nya höga byggnaden blir ett landmärke som markerar entrén till Sundbyberg 
stad vid Bällsta bros fäste och samtidigt bildar en pendang till vattentornet i 
Tornparken. Kvällstid blir det viktigt med ljushanteringen i lokaler med 
centrumverksamhet för att byggnaden ska komma till sin rätt som landmärke. I den 
höga sockelvåningen mot Hamngatan och mot fastighetens entrétorg finns publika 
lokaler vilket tillför gaturummet en ökad stadskvalitet. Entrétroget markerar även 
vägen som kopplar Hamngatan till strandpromenaden längs Bällstaviken. 

En arkitekttävling har genomförts vars vinnande förslag ligger till grund för 
utformningen av bebyggelsen på fastigheten. Den nya byggnaden består av ett 17-
våningshus med en enkel form och ett litet fotavtryck. Fasaderna är i tegel i en ljus 
kulör. Samtliga lägenheter i det nya huset går över hörn med sammanhängande 
horisontella fönsterband som löper runt fasadens fyra sidor. Inga utanpåhängande 
balkonger finns vilket förstärker byggnadens slankhet och enkla form. För att säkra 
intentionerna med det vinnande förslaget finns en bestämmelse om lägsta 
byggnadshöjd. 

 
Elevation mot norr 

 
Elevation mot söder 

 
Elevation mot öster 
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Vy från Bällsta bro 
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Vy mot entrétorget 

Befintlig byggnad med kulturhistoriskt värde 
Den före detta parfymfabriken representerar Sundbybergs långa industrihistoria. 
Byggnaden är uppförd i tegel och ligger i suterräng. Taket är ett plåtklätt sadeltak 
med fyra takkupor ut mot Bällstaviken. Under taklisten finns en dekorativ list med 
tandsnittsmönster.  

Den västra fasaden med synligt tegel tillsammans med den norra gavelfasaden är 
byggnadens huvudfasader. Den norra gaveln har troligen inte varit vitslammad från 
början utan har haft synligt tegel. Fasaderna har tidigare varit klädda med murgröna 
vilket varit ett viktigt inslag för byggnadens identitet.  

I ombyggnationen av den befintliga byggnaden ska de antikvariska värdena i den 
norra och västra fasaden, inklusive taket med de fyra takkuporna, bevaras i befintlig 
utformning med försiktig restaurering. Dock får ett fönster på fasaden mot 
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Bällstaviken utökas till en dörröppning på samma sätt som befintlig dörr på fasaden. 
Detta för att möjliggöra för verksamhetslokal mot strandpromenaden.  

Befintlig stomme, trapphus och hissläge bevaras också så långt som möjligt. För att 
klara bullerkraven i lägenheten mot norr föreslås en indragen balkong per våning 
mot gården på byggnadens östra fasad, även på takvåningen. De får inte sticka ut 
utanför fasadliv/takfot. 

En utökning av fönsterytorna föreslås på fasad mot söder. Ett mindre antal 
utanpåliggande balkonger kan tillåtas in mot gården, men de ska då utformas med 
stor hänsyn till befintliga kulturvärden. Möjligheten till utbyggnad av burspråk (max 
40 kvm) på fabriksbyggnadens södra fasad finns i gällande detaljplan (C356) Ett 
servitut på grannfastigheten vilket ger rätt till utbyggnaden av burspråken finns 
också. Nämnda byggrätter och servitut kommer att ligga kvar utan någon 
förändring. 

  
Fasad mot norr   Fasad mot söder  

   
Fasad mot väster    Fasad mot öster  
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Sol- och skuggförhållanden 
En sol/skuggstudie av det nya bebyggelseförslaget har gjort. Den visar att 
slagskuggan från den nya byggnadskroppen framförallt hamnar på gatumark 
(Landsvägen). Omgivande fastigheter skuggas till viss del men endast under 
begränsade tid då byggnadskroppen är förhållandevis slank. 

 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät 
vid området, kapacitet för den nya byggnationen finns. En ny vattenservice behöver 
anläggas liksom en ny spillvattenservice vilka planeras mot Hamngatan. En 
kompletterande lösning för spillvatten kan behöva tas fram. 

Värme 
Byggnaderna kommer att anslutas till fjärrvärmenätet. 

El 
El anordnas via befintlig elservis i Hamngatan 

Tele 
Försörjning via befintlig fiberkabel. 

Avfallshantering 
Enligt Sundbybergs stads riktlinjer för avfallshantering ska mobil sopsug installeras. 
På grund av platsbrist och angöringssvårigheter behöver sopsugsanläggningens 
dockningspunkt lösas med servitut på allmän platsmark. Det innebär att ledningen 
för tömning går ut på allmänplatsmark. Dockningspunktens tömningslucka blir 
nedsänkt i marken och försedd med värmeslingor för att klara tömning vintertid. 
Den placeras i kanten av gångbanan mot cykelbanan.  
Kärl för källsortering och grovsoprum samt sopnedkast placeras inom fastigheten. 
För att skapa en säker och framkomlig trafiksituation vid angöring för 
avfallshantering kommer gatan att byggas om i anslutning till fastigheten. 
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Angöringslösning för avfallshämtning 

Dagvatten 
Den föreslagna dagvattenlösningen är dimensionerad för regn med återkomsttiden 
10 år och en klimatfaktor på 1,25 enligt situationsplanen för det nya 
bebyggelseförslaget.  

Dagvattnet som uppkommer inom fastigheten behöver fördröjas. Erforderlig 
magasinsvolym har beräknats till 16 m3 vid beräkningar som baserats på antagande 
om en avtappning på 20 l/s. Med en torrdamm med ett djup om 2 dm behövs en 
yta motsvarande 80 kvm för att klara av att fördröja volymen dagvatten som 
uppkommer inom fastigheten vid ett tioårsregn med varaktighet 10 minuter. 
Beräkning av flöde med en 25 % klimatfaktor på ett 10-års regn påvisar en ökning 
av flödet efter omdaning. Utan en klimatfaktor minskar det dimensionerande flödet 
vilket betyder att en förbättring genomförs på fastigheten avseende 
hårdgörandegraden. 
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Planområdets ytegenskaper före och efter omdaning. 

Utformning av dagvattenanläggning på fastigheten  
Dagvattnet på innergården avvattnas via ytrännor för rening i biofilter. Bräddning 
sker till en torrdamm på 115 kvm (nedsänkt gräsmatta) med fördröjningsdjup 0,2 
meter där fördröjning av vattnet sker.  

Då marken är förorenad från tidigare verksamheter är det inte lämpligt med 
infiltration, vilket gör att ett tätskikt behövs under anläggningen. Viss rening kan ske 
här, främst av partikulärt bunden förorening, genom sedimentering. Till 
torrdammen kopplas en utloppsledning som ansluts till ny dagvattenservice vilken 
kopplas till befintligt dagvattennät. Ett bräddavlopp kopplas på för att undvika 
översvämning av innergården, vid långvarigt skyfall. Bräddavlopp kan t.ex. vara en 
kupolbrunn med direkt koppling till utloppsledningen.  

Fördröjningsytan/torrdammen är en skyddsåtgärd vilket brukar regleras med 
villkorat bygglov eller startbesked. Då tomten är mycket liten och uppförande av 
den nya byggnaden inte bedöms kunna ske utan att förstöra en ny 
dagvattenanläggning på gården regleras utförandet av fördröjningsytan med ett 
villkorat slutbesked.  

Den västra uteplatsen har biofilter för rening samt ett makadammagasin under 
mark. Utloppet ansluts till befintligt dagvattennät. 
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Illustrationsplan för dagvattenhantering 

 

 

 
Typsektion för dagvattenhantering på gården 
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Typsektion för dagvattenhantering på västra uteplatsen 

Trafik och parkering 
Biltrafik 
Då projektet avser praktisera mobilitetsåtgärder nivå 5 enligt Sundbybergs stads 
mobilitetsnorm väntas planförslaget leda till mycket begränsad biltrafik. Avseende 
centrumverksamheten är planområdet mycket centralt beläget i bästa 
kollektivtrafikläge vilket också bedöms bidra till mycket begränsad biltrafik. 

Parkering och mobilitetsåtgärder 
Parkering ska anordnas på kvartersmark, om parkering inte kan tillgodoses på 
kvartersmark kan parkeringsköp bli aktuellt. Sundbyberg stad tillämpar flexibla 
parkeringstal. Då Hamnen 8 är mycket väl beläget med avseende på tillgång till 
kollektivtrafik, handel, service med mera tillämpas mobilitetsnivå 5.  

En mobilitetsredogörelse för de olika mobilitetsåtgärderna görs vid 
bygglovsansökan. Denna bedöms och godkänns av sakkunnig tjänsteperson inom 
staden. Vid nivå fem anordnas ingen parkering för privata bilar förutom RH-
parkering.  

Angöringsplats för bil samt parkeringsplats för rörelsehindrade kommer att finnas 
på torgytan mot Hamngatan. De boende ska erbjudas kostnadsfritt medlemskap i 
bilpool. Parkering för bilpool kan komma att ske genom parkeringsköp. Förutom 
de cykelparkeringar som krävs enligt mobilitetsnormen (se tabell sid 9) behövs 
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cykelparkering för mobilitetsåtgärder som ska genomföras så som cykelpool. Vid 
nivå fem ska exploatören redovisa flera väl genomtänkta och innovativa förslag på 
ytterligare mobilitetsåtgärder än de som krävs för de lägre nivåerna.  

För Hamnen 8 föreslås ett antal åtgärder vars syfte är att underlätta en bilfri vardag 
för de boende. Dessa åtgärder är bland annat för informationstavlor med 
avgångstider för kollektivtrafiken i entréerna, rum för skrymmande avfall, separat 
rum för leveranser av mat och andra varor planeras även för att minska/eliminera 
behovet av enskilda transporter med bil. I garaget planeras för många fler 
cykelparkeringar än vad p-talet anger, samt utrustas med låsbara rum för säkrare 
förvaring av dyrare (tex el-) cyklar och större lägenhetsförråd utrustas med 
cykelkrokar på väggen för långtidsförvaring av cyklar. En cykelpool med totalt 14 
elcyklar och ellådcyklar planeras också.  

För att främja cykeln som transportmedel föreslås goda cykelfaciliteter, byggnaden 
är anpassad bland annat med extra breda cykelentréer, access med cykel till garage 
med såväl ramp som hiss, elektronisk dörröppning, låsbara cykelboxar och ramlås. 
Servicerum med tvättutrymme och verktyg, laddstation för elcyklar samt möjlighet 
att fylla på luft på tre ställen på fastigheten ingår också. Tanken är också att en 
cykelmekaniker kommer besöka fastigheten två gånger per år för att erbjuda 
cykelservice på plats.  

Som innovativ åtgärd föreslås att erbjuda de boende en mobilitetsplattform där de 
kan välja färdmedel utifrån behov. Ett avtal kan då tecknas med en 
mobilitetslösningsleverantör som erbjuder en applikation där de boende kan boka 
fordon från bil- och cykelpoolen, köpa kollektivtrafikbiljetter samt beställa taxi. De 
boende erbjuds också personlig mobilitetsrådgivning. samt en så kallad community 
där alla boende kan samverka och ta hjälp av varandra.  

För centrumverksamheten är cykelparkeringstalet för kontor tillämpligt (se tabell sid 
8). Utifrån läget, med väldigt god tillgång till kollektivtrafik bedöms ingen 
bilparkering behövas tillföras för centrumverksamheten. Mobilitetsåtgärder för att 
ytterligare uppmuntra anställda att gå, cykla eller resa kollektivt till arbetet blir 
motsvarande de som anordnas för boende. Cykelparkering för anställda samt 
besökare planeras inomhus samt på gården. Samnyttjande av cykelparkeringsplatser 
mellan boende och verksamheter kan även tillämpas då de till stor del vistas i 
fastigheten vid olika delar på dygnet. Parkering för bilpool för kontoret ska 
anordnas inom gångavstånd från fastigheten. 



  

Samhällsbyggnads- och 
serviceförvaltningen 
Christina Rask/John Reinbrand 

2020-02-13  26 (48)  
DNR KS-0053/2015  
  

 
 

 

 
Idéskiss 

Mark och vegetation 
Planområdet består till största delen av hårdgjord yta idag, med planerna för den 
nya gården mellan husen blir en stor del av ytan planterad. Här planeras för 
dagvattenhantering med växtbäddar med biofilter för rening och en fördröjningsyta 
i form av en nedsänkt gräsmatta för fördröjning. Dagvattenanläggningen 
kompletteras med nya träd. Torget mot Hamngatan blir hårdgjort och publikt och 
ansluts till gatans höjder. I anslutning till den befintliga byggnaden anläggs en 
mindre uteplats/terras mot Bällstaviken. Här planeras också för några växtbäddar 
och ett makadammagasin för dagvattenhantering under mark. Då marken är 
förorenad finns en bestämmelse om att startbesked inte får ges för ny byggnad 
innan åtgärder för att klara känslig markanvändning är genomförda. 
 



  

Samhällsbyggnads- och 
serviceförvaltningen 
Christina Rask/John Reinbrand 

2020-02-13  27 (48)  
DNR KS-0053/2015  
  

 
 

 
Gården mellan befintlig och ny byggnad 
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Grönytefaktor 
Detaljplanen utgår från gällande riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark, GYF. 
Den grönytefaktor som uppnås ska vara balanserad mellan de olika funktionerna 
som eftersträvas, vilka är: klimatanpassning, sociala värden och biologisk mångfald. 
Balanseringen innebär att grönytefaktorn ska innehålla minst 60 procent av det 
möjliga antalet faktorer inom varje funktion. 

 
 

 
Illustrationsplan Grönytefaktor (GYF) 

Redovisning av förslaget finns i ”GYF beräkning 2019-12-19”  

Uppnådd faktor   0,6 

B = Biodiversitet    53% 
S = Sociala värden    50% 
K = Klimatanpassning    55% 
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Miljö, hälsa och risker 

Miljökvalitetsnormer 
Vatten 
Fastigheten Hamnen 8 ligger vid Bällstaviken som är en del av vattenförekomsten 
Mälaren-Ulvsundasjön (VISS ID: SE658229-162450). Recipienten har måttlig 
ekologisk status på grund av övergödning. Avseende de hydromorfologiska 
indikatorerna har sjön dåligt morfologiskt tillstånd i och med en hög andel aktivt 
brukad/anlagda ytor som påverkar både sjöns närområde och svämplan. Den 
kemiska statusen är klassad som uppnår ej god status då ett flertal ämnen 
överskrider MKN (VISS, 2018). 

 
För att uppnå den rening som krävs för att få släppa dagvatten till Bällstaviken så 
behöver fördröjningen av dagvatten på fastigheten kompletteras eller kombineras 
med reningsanläggning. Dagvattenanläggningen på fastigheten utformas med ett 
antal biofilter i reningssyfte (se skisser sid 23). Biofilter är effektiva vid rening av 
partikulärt bundna ämnen, bland annat Pb, Cd, Zn, Cu, fosfor och suspenderat 
material. Reningseffekten av biofilter för ovan nämnda ämnen är uppemot 70% . 
För lösta ämnen är dock reningseffekten lägre men ändå förhållandevis högre än för 
andra typer av reningsanläggningar. Gällande kväve är det viktigt att en 
vattenmättad zon avsätts eftersom det gynnar denitrifikation. Beroende på 
problematik bör man välja växtsort och filtermaterial därefter. 

Föroreningsberäkningar 
Föroreningsberäkningar visar att innan omdaning överskrider dagvattenkvalitén 
riktvärdena för alla ämnen. Efter omdaningen beräknar modellen att 
dagvattenkvalitén förbättras, utan rening, för alla ämnen förutom fosfor och kväve. 
Orsaken till detta är främst att en större andel grönytor och torgytor kommer att 
finnas jämfört med innan omdaning. Dagvatten från dessa ytor innehåller högre 
halter av fosfor och kväve jämfört med de parkeringsytor som finns i dagens 
situation.  

Beräkningen med de föreslagna reningsanläggningar ger en minskning av 
föroreningshalter i dagvattnet, från hela planområdet som möter riktvärdena för alla 
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ämnen. De riktvärden som har använts är krav på Bällstaåns- och Bällstavikens 
länshållningsvatten och SLL riktvärden. SLL riktvärden har valts där de kräver en 
högre reningsgrad än Bällstaån och Bällstavikens krav för länshållningsvatten. 
Beräkningarna visar att de föreslagna åtgärderna kommer att kunna möta dessa 
riktvärden. Halterna blir lägre efter omdaning och rening, än situationen innan 
omdaning vilket innebär en icke försämring där omdaningen med föreslagna 
dagvattenrenande åtgärder ger en förbättring av kvaliteten på det dagvatten som 
uppkommer inom planområdet. Förutsättningarna för att MKN uppnås i Mälaren-
Ulvsundasjön kommer därför inte heller att försämras.  
För fosfor kan det finnas risk för att riktvärdet inte uppnås eftersom den beräknade 
reningen precis möter riktvärdet. Detta kan åtgärdas genom tillsats av biokol som 
jordförbättrare. 

Morfologisk påverkan 
Planområdet har till granskningsskedet minskats till att endast omfatta fastigheten 
Hamnen 8 då ingen förändring av markanvändningen föreslås utanför fastigheten. 
Stranden längs Bällstaviken kommer att ingå i ett projekt där man tar ett 
helhetsgrepp på strandpromenaden längs Bällstaån/Bällstaviken. Denna del 
omfattas således inte längre av aktuell detaljplan.  

På den västra uteplatsen kommer en mindre gräsyta att ersättas med plattsatt mark 
med genomsläppliga fogar eller annan yta med genomsläpplighet. Ett 
makadammagasin för dagvatten kommer att finnas under terrassen. 

Luftkvalitet  
Spridningsberäkningar har gjorts för halter i luften av partiklar, PM10, och 
kvävedioxid, NO2. Beräkningarna har gjorts för nuläget år 2015 samt för ett 
nollalternativ och ett utbyggnadsalternativ år 2020 med uppmätt trafik i Sundbyberg 
under 2016 samt prognoser för fordonsparkens sammansättning.  

Planer finns på åtgärder för minskad biltrafik på Bällsta bro och för att hindra 
genomfartstrafiken på Hamngatan vilket kommer att påverka den framtida 
trafiksituationen på ett positivt sätt med minskade utsläppsmängder. En tre meter 
högre byggnad som föreslås i granskningsskedet bedöms inte påverka luftkvaliteten 
negativt då byggnadsförslaget då spridningsberäkningarna utfördes var 16 våningar 
högt. Ytterligare en våning försämrar inte möjligheterna för utvädring och 
luftkvaliteten i gaturummet. 

PM 10 
Dygnsmedelvärdet av PM10/partiklar får inte överstiga halten 50 µg/m3 
(mikrogram per kubikmeter) mer än 35 gånger under ett kalenderår. Beräkningarna 
visar att miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10 klaras både i nuläget samt för 
noll- och utbyggnadsalternativet i området där de nya bostäderna planeras.  
De högsta halterna av PM10 har beräknats i den östra delen där den nya 
bostadsbebyggelsen planeras, mot Hamngatan och ligger i intervallet 30-35 µg/m3.  
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Den nya byggnaden skapar där ett cirka 22 meter smalt dubbelsidigt gaturum. Det 
tillkommande höghuset beräknas bidra till en ökning av halterna med cirka 2-4 
µg/m3 jämfört med nollalternativet år 2020. 

 

 20-25 µg/m3              25-30 µg/m3          30-35 µg/m3 

  35-50 µg/m3            > 50 µg/m 
Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³) under det 36:e värsta dygnet för 
utbyggnadsalternativet år 2020. Normvärdet som ska klaras är 50 µg/m3. Planerad 
tillkommande bebyggelse visas med lila yta. 

Kvävedioxid, NO2 
Dygnsmedelvärdet av NO2 får inte överstiga halten 60 µg/m3 (mikrogram per 
kubikmeter) mer än 7 gånger under ett kalenderår. I nuläget överskrids 
miljökvalitetsnormen till skydd för hälsan för kvävedioxid, NO2, längs enkel- och 
dubbelsidig bebyggelse på Hamngatan och Landsvägen.  

Till år 2020 förväntas utsläppen av kväveoxider från trafiken minska till följd av 
skärpta avgaskrav. I och med detta klaras miljökvalitetsnormen för kvävedioxid år 
2020. Vid planerad bebyggelse beräknas förhöjda halter på Hamngatan, i intervallet 
47-52 µg/m3. Det tillkommande höghuset beräknas bidra till en ökning på 4-7 
µg/m3 av halterna jämfört med nollalternativet år 2020 och förändringen sker på 
den västra sidan av gaturummet. 
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 24-30 µg/m3      30-36 µg/m3     36-48 µg/m3  

 48-60 µg/m3    > 60 µg/m3 

Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (μg/m³) under det 8:e värsta dygnet för 
utbyggnadsalternativet år 2020. Normvärdet som ska klaras är 60 μg/m3. Planerad 
tillkommande bebyggelse visas med lila yta. 

Utsläppen från trafiken på Bällstabro påverka luftkvaliteten på innergården. 
Framför allt lekytor bör därför undvikas på innergården. Tilluften för ventilation ska 
tas från fasader som inte vetter mot Hamngatan och Bällstabro, utan från taknivå 
eller fasad mot Bällstaviken. 

Markföroreningar 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts där jordprover och 
grundvattenprov från fastigheten har analyserats. Marken på fastigheten består av 
fyllning med en mäktighet på 0,5 -1,5 meter med underliggande lager av lera. Djupet 
till berg på platsen varierar mellan 1,65-6,55 meter under markytan. 
Grundvattennivån var vid provtagning + 1,63 meter (RH 2000).  

Analysen visar att fyllnadslagren generellt är förorenade av alifater, aromater, 
metaller och PAH:er över riktvärdet för både mindre känslig markanvändning 
(MKM) och känslig markanvändning (KM). För PAH H hittades halter 
motsvarande farligt avfall i en punkt. I underliggande lerlager har halter något över 
KM hittats i två punkter.  

Grundvattenprov har tagits vid befintlig byggnad och på plats för tillkommande 
byggnad. Analys av proven visade inga anmärkningsvärda halter av metaller eller 
flyktiga organiska ämnen. Det bedöms inte föreligga någon risk för ånginträngning 
varken för befintlig eller för framtida byggnad. En marksanering kommer att utföras 
och startbesked får inte ges för ny bostadsbyggnad förrän kraven för KM uppfylls. 
Mark under hårdgjorda ytor (exempelvis asfalterade) kan godtas som MKM. 

Stabilitet, ras och skred 
Befintliga förhållanden som topografi, jordlagerförhållanden och befintlig 
bebyggelse medför att det inte föreligger någon risk för ras eller skred.  
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Ny bebyggelse ska grundläggas på berg dels genom att laster förs ner till berg med 
pålar och dels direkt på berg. Befintlig mark påverkas då inte av laster från den nya 
byggnaden. 

 

Då fastigheten till stor del kommer att vara hårdgjord eller upptas av nedsänkt 
gräsyta för fördröjning av dagvatten kommer ett 100-årsregn inte att innebära någon 
risk för erosion som indirekt kan medföra ras eller skred. Ytvatten avleds från de 
hårdgjorda ytorna till översvämningsytan och dagvattenutlopp.  

Vid fastighetens södra hörn mot Bällstaviken kan en höjning av marknivåerna 
orsaka sättningar i underliggande mark. En mindre justering av marken kommer att 
behöva göras då terrassen anläggs. Denna bedöms som marginell och inte leda till 
risk för marksättningar. 

Översvämningsrisk 
Befintlig byggnad ligger till viss del inom område som riskerar att översvämmas vid 
höga vattennivåer i Mälaren. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och ska 
bevaras. Som skydd för människors säkerhet och hälsa finns en bestämmelse som 
endast tillåter verksamhet och/eller bostadskomplement i souterrängplanet. Färdigt 
golv för entré till bostäderna ligger på ca +4,5. Den nya byggnaden utgör en 
förtätning i ett område med befintlig stadsbebyggelse. Entré till bostäder och 
verksamheter i markplan kommer att ligga på ca +5,3. För att tillgodose behovet av 
cykelparkering och bostadskomplement kommer källarplan att finnas med färdigt 
golv på ca + 1,8. En bestämmelse om utförande under lägsta rekommenderade 
grundläggningsnivå +2,7 för den nya byggnaden kommer att finnas i detaljplanen. 

Fastigheten ligger inte inom instängt område och översvämningsrisken vid skyfall 
bedöms som liten då den har ett litet tillrinningsområde. Marken på fastigheten 
sluttar från den nya byggnaden ner mot Bällstaviken. Dagvatten kommer att ledas 
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till en nedsänkt gräsyta/torrdamm på innergården avsedd som översvämningsbar 
yta och för fördröjning av dagvatten. För att förhindra att torrdammen vid större 
skyfall eller långvarigt regn går full och vatten svämmar över placeras en 
bräddbrunn i anslutning till torrdammen. 

Omgivningsbuller 
En bullerutredning har genomförts. Ljudnivåer har beräknats för prognosåret 2030 
avseende vägbuller orsakat av vägtrafik och spårvagnstrafik med framtida utökad 
turtäthet för spårvagnstrafiken. Även störningar i form av kurvskrik från spårvägen 
har beaktats i utredningen. Förutom vägtrafikbuller omfattar utredningen också 
verksamhetsbuller orsakat av markbuller från Bromma flygplats. Delvis inglasning 
av balkonger vid bostad på grund av trafik- och verksamhetsbuller föreslås. Fyra 
balkonger på befintlig byggnad samt samtliga våningsplan på ny byggnad. 

Trafikbuller 
Befintlig byggnad 
Vid befintlig byggnad beräknas som högst 64 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. 
Riktvärdet om högst 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad överskridas 
för fyra lägenheter. Då det rör sig om ombyggnad av befintlig byggnad till bostäder 
bör dessa lägenheter ges tillgång till ljuddämpad sida vid fasad vid ett bostadsrum.  

Åtgärder med indragna och delvis inglasade balkonger har modellerats. 
Beräkningsförsök har gjorts för indragna balkonger som har modellerats med tätt 
räcke (1,1 m högt) och ljudabsorberande tak (klass A). Med en modellerad balkong 
som glasas in till 75% beräknas ljudnivåer inom riktvärdena för ljuddämpad fasad. 
Vid övriga lägenheter i befintlig byggnad beräknas riktvärdet för dygnsekvivalent 
ljudnivå om högst 60 dBA klaras.  

På illustration över ekvivalenta ljudnivåer nedan framgår det att ytterligare 
lägenheter med fasad mot väst (markerat med orange färg) får överskridanden över 
60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Detta gäller dock endast översta våningen, där ett 
fläktrum planeras. Ingen lägenhet påverkas således av detta. 
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Minst ett av bostadsrummen i de nordvästra gavellägenheterna (streckad kontur) behöver tillgång 
till ljuddämpad sida. Fönster vid fasad där dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåer beräknas 
inom riktvärdena för ljuddämpad sida markeras med grön pil. Detta förutsätter 75% inglasning 
(rosa streck). Planlösningarna varierar mellan våningsplanen. 

Ny bostadsbyggnad 
Vid den nya byggnadens norra fasad beräknas som högst 65 dBA dygnsekvivalent 
ljudnivå. Här planeras lägenheter mindre än 35 kvm, varpå riktvärdet om högst 65 
dBA dygnsekvivalent ljudnivå klaras för samtliga dessa lägenheter. Där större 
lägenheter än 35 kvm planeras gäller riktvärdet om högst 60 dBA dygnsekvivalent 
ljudnivå. För lägenheter i den nya byggnadens östra hörn klaras detta riktvärde. 

För lägenheter i det västra hörnet överskrids riktvärdet för i stort sett samtliga 
våningar, varpå ljuddämpad sida behövs för dessa lägenheter. Då det rör sig om 
nybyggnad av bostäder behöver lägenheterna ges tillgång till ljuddämpad sida för 
hälften av bostadsrummen. Åtgärder med indragna och i vissa fall delvis inglasade 
balkonger har modellerats. Samtliga balkonger har modellerats med tätt räcke (1,1 m 
högt) och ljudabsorberande tak (klass A). Med dessa åtgärder beräknas fasadnivåer 
vid balkong till inom riktvärdena för ljuddämpad sida vid fasad för minst hälften av 
bostadsrummen varpå riktvärdena klaras. 
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Typplan för nya byggnaden.  
Bullerskyddande åtgärder i form av indragna och delvis inglasade balkonger markerade i blått. 
 
 

 

Åtgärder för trafikbuller i nya byggnaden.  

Grön pil markerar fönster/fönsterdörr mot fasad vid ljuddämpad sida på balkong. Delvis 
inglasning (50%) markeras i rosa. Inglasning som åtgärd för trafikbuller omfattar de lägsta 10 
våningarna med bostäder. 
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Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad inklusive åtgärder 

Uteplats 
På gården mellan de två husen beräknas trafikbullernivåer över riktvärdena för 
uteplats. En gemensam uteplats där dessa riktvärden klaras anläggs på den nya 
byggnadens takterrass. 

  
Ljudutbredning 1,5 meter över ny byggnad 

Verksamhetsbuller-markbuller från Bromma Stockholm flygplats 
Fastigheten berörs av markbuller från flygplatsens verksamhet som pågår dag- och 
kvällstid. Swedavia har i samarbete med Structor Aukustik, som genomfört 
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bullerutredningen, beräknat fasadbullernivåer från flygplatsen vid de två berörda 
husens fasader. 

Befintlig byggnad 
Vid befintlig byggnad beräknades inga markbullernivåer över riktvärdet om högst 
45 dBA ekvivalent ljudnivå kvällstid. 

Ny bostadsbyggnad 
Vid den nya byggnadens övre våningar beräknades markbullernivåer till som mest 
50 dBA ekvivalent ljudnivå kvällstid. För ungefär hälften av lägenheterna i den nya 
byggnaden överskrids riktvärdet om högst 45 dBA ekvivalent ljudnivå kvällstid.  

Samtliga mindre lägenheter, som vetter åt öster, har dock tillgång till ljuddämpad 
sida (för verksamhetsbuller) mot öst. De större lägenheterna, som vetter åt väster, 
behöver bullerskyddande åtgärder för att få tillgång till ljuddämpad sida för hälften 
av bostadsrummen.  

Behovet av åtgärder blir större vid högre våningsplan. I Swedavias beräkning har ett 
åtgärdsförslag behandlats, där samtliga balkonger har akustiskt tätt räcke (1,1 meter 
högt), ljudabsorbenter klass A i tak samt glasas in till 75%. Med dessa åtgärder får 
alla lägenheter tillgång till ljuddämpad sida för hälften av bostadsrummen. Vissa av 
dessa lägenheter behöver redan mindre åtgärder för att skapa ljuddämpad sida för 
trafikbuller. 

Ventilationsanläggningar tillhörande de båda husen bör i ett senare skede 
dimensioneras så att egenalstrat ventilationsbuller tillsammans med buller från 
flygplatsen ej överskrider riktvärdena för verksamhetsbuller vid bostadsfasad. 

Vibrationer 
Tvärbanan går förbi planområdet. Med en hållplats alldeles intill samt en skarp 
kurva antas tågen ha en högsta hastighet på 30 km/h vilket medför att 
vibrationsnivån blir låg. Bestämmelse avseende skydd mot vibrationer finns i 
plankartan. 

Risker 
Påkörningsrisk från tvärbanan  
En utredning har genomförts med avseende på påkörningsrisk från tvärbanan.  

Befintlig byggnad 
Den befintliga byggnaden ligger på ett avstånd om minst 7 m från närmsta spårmitt. 
Utredningen visar att såväl individrisk som Samhällsrisken är acceptabelt låg då 
avståndet mellan byggnaden och spåret är minst 7 meter och det planeras för ett 
mindre antal lägenheter. 

Ny bostadsbyggnad 
Efter samrådet har det nya bostadshusets placering justerats. Tidigare var 
bostadshuset placerat ca 3 meter från tvärbanans närmaste spårmitt. Med den nya 
placeringen är avståndet till närmaste spårmitt ca 5,3 meter.  
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Utredningen visar att ingen individrisk föreligger då det rekommenderade avståndet 
för att klara individrisken utan andra åtgärder är 4,5 meter. Påkörningsrisk avseende 
samhällsrisk föreligger på detta avstånd om en urspårning skulle ske på Tvärbanan. 

Samhällsrisken ligger inom så kallad ALARP för det scenario då en påkörning 
medför att ett fortskridande ras sker i bostadshuset. För att sänka samhällsrisken till 
under ALARP behöver en riskanalys av robustheten i bostadshusets bärverk 
genomföras i syfte att förhindra fortskridande ras i händelse av påkörning med 
spårvagn. Åtgärd för att uppnå en acceptabel risknivå avseende samhällsrisk 
uppfylls genom att den nya byggnaden uppförs i enlighet med europeiska 
konstruktionsstandarder för höga hus (över 15 våningar). Detta regleras med en 
bestämmelse om att byggnadens bärverk ska utföras så att fortskridande ras 
förhindras i händelse av påkörning av spårvagn.  

Alternativet för att samhällsrisken ska hamna under ALARP skulle vara att 
bostadshuset placeras minst 6 meter från närmaste spårmitt. Alla beräkningar 
innehåller konservativa antaganden och den nya byggnaden är placerad i en 
gynnsam kurva som minskar risken för påkörning i den riktning som krävs för att 
orsaka en krock med byggnaden. Resultat och rekommendationer från utredningen 
som gjordes för tidigare föreslagen byggnad (med 16 våningar) är tillämpbara även 
för ett hus med ytterligare en eller två våningar och med utökad möjlighet för 
centrumverksamhet. Detta tack vare att samhällsrisken blir acceptabel med ovan 
nämnd bestämmelse. 

Bostadsgård 
Vistelseytan på gården ligger som närmast ca 4 meter från spårmitt. Här ligger 
individrisken inom ALARP. På 4,5 meters avstånd hamnar individrisken under 
ALARP. På den del av gården som ligger närmast spåren kan en utformning som 
hindrar stadigvarande vistelse som plantering eller liknande anläggas. Samhällsrisken 
påverkas inte eftersom det är samma personer som vistas på gården som i 
bostadshusen. 

Risk för brand 
Den nya byggnaden, höghuset, utformas med trapphus enligt brandklassning Tr2, 
vilket innebär att utrymning ska kunna ske utan räddningstjänstens hjälp. 
Byggnaden förses med räddningshiss samt med trycksatt stigarledning.  

Den befintliga byggnaden får ett trapphus Tr2 samt ett traditionellt trapphus där 
den alternativa utrymningsvägen utgörs av fönster i kombination med 
räddningstjänstens stegutrustning. Detta alternativ gäller för de östra delarna av 
befintlig byggnad där samtliga aktuella lägenheter går att nå från befintlig köryta på 
intilliggande fastighet med direktaccess från Hamngatan.   

Inga nya räddningsvägar krävs då byggnaderna är tillgänglig från det ordinarie 
vägnätet, närmast via Hamngatan, från entrétorget och från körbar yta på 
grannfastighet. Samtliga trapphus kommer kunna nås inom 50 meter från dessa. 
Brandpost finns inom 5 m från fastigheten. 
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Blå pil visar insatsvägar för bostadstrapphus, röd pil till källare och lokaler. 

Hälsokonsekvensbedömning 
Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att 
upptäcka brister vid planering. Bedömningen kan göras på tre nivåer där den 
grundligaste är en utredning.  

I detta planarbete analyseras hälsokonsekvensen med tre frågor: 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 hälsomål? 
Svaren på dessa frågor är ja. Det är främst tillgången till rekreation i närmiljön och 
möjlighet att arbeta och leva inom gång- och cykelavstånd som ger ett positivt utfall 
i denna bedömning. 

FN: s konvention om barnets rättigheter 
Kommunen har beaktat barnkonventionen i planarbetet. I granskning av 
barnkonsekvenser har såväl barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, 
som barnets rätt till lek, vila och fritid analyserats. Barnets rätt till aktivt deltagande i 
samhället och dess rätt till lika värde har uppmärksammats. 

Bedömningen är att projektet inte innebär några negativa konsekvenser för barn. 
Förslaget har en förhållandevis liten friyta på den enskilda fastigheten men det finns 
en planerad yta för lek på takterrassen och omedelbar närhet till Bällstavikens 
strandstråk och tillgång till Tuvanparken 250 meter bort. 

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 
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personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Målsättningen är att 
alla personer har delaktighet på lika villkor oavsett funktionshinder.  

Planarbetet inbegriper främst den fysiska miljön genom att identifiera och 
undanröja hinder och barriärer mot tillgänglighet avseende byggnader, vägar, 
transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland bostäder, 
vårdinrättning och arbetsplatser. Bebyggelsen ska klara tillgängligheten i enlighet 
med Boverkets byggreglers (BBR:s) krav på utom- och inomhusmiljö. 

Trygghets-, säkerhets- och jämställdshetsperspektiv 
Enligt översiktsplanen ska Sundbybergs stad arbeta aktivt för att skapa ökad 
trygghet och mångfald av naturliga mötesplatser som bidrar till en levande miljö och 
jämlik användning av staden och dess utbud. Planering ska ske med utgångspunkten 
att människor har skilda förutsättningar och behov och arbetet sker mot målet att 
den kommunala servicen ska finnas till för alla, att alla ska ha samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i 
allas vardag. En trygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig.  

Detta förslag bedöms ge en tryggare miljö med en blandning av bostäder och 
verksamheter. En parkeringsyta mot Hamngatan ersätts av bebyggelse och ett anlagt 
torg med publik verksamhet vilket ger ökad möjlighet till trygghet för 
förbipasserande. 

Klimat, byggskede och uppfyllelse av miljömål 
Planen bedöms inte medföra negativa konsekvenser för klimatet. Byggskedet 
innebär störningar av olika slag. Riktlinjer vid bullrande arbeten ska tillämpas. 

Planförslaget är förenligt med målen i Sundbybergs stads klimat- och 
hållbarhetspolicy (antagen i kommunfullmäktige 27 maj 2013) främst genom att 
planområdet ligger i ett mycket gynnsamt läge ur kollektivtrafiksynpunkt samt 
planeras för minskat bilberoende bland annat genom att främja användandet av 
cykel som transportmedel. 

Hållbarhet & innovation 
Gedigna naturmaterial bidrar till hållbarhet över tid. Välplanerad bygglogistik med 
målsättning att minska transportbelastning, buller och CO2 utsläpp presenteras som 
målsättning för detta projekt. Projektet planeras för mobilitetsnivå 5 vilket innebär 
förutsättningar för minskat bilberoende genom en rad åtgärder som underlättar för 
cykel som transportmedel men även genom att tillhandahålla lokaler och tjänster 
som stödjer ett minskat bilberoende. Här förslås även innovativa digitala tjänster för 
detta ändamål. 
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Detaljplanens genomförande/Genomförandebeskrivning 

Inledning  
Genomförandefrågoravsnittet omfattar de aktiviteter som behövs för att genomföra 
planen. Avsnittet redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 
tekniska åtgärder som krävs för att på ett samordnat och ändamålsenligt sätt 
genomföra detaljplanen. Det framgår när, hur och på vilket sätt planen ska 
genomföras. Det klarläggs även vem som är ansvarig för olika delar av 
genomförandet och vilka ekonomiska förutsättningar som finns. Denna del av 
planhandlingen har ingen självständig rättsverkan utan ska endast vara vägledande 
vid genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår 
istället av plankartan och planbestämmelserna. Planarbetet har bedrivits med utökat 
planförfarande i enlighet med PBL 2010:900 i sin lydelse från 2 januari 2015. 

Organisatoriska frågor 
Tidplan  

För detaljplanen gäller följande tidplan:  

Samråd  tredje kvartalet 2017 
Granskning  första kvartalet 2020 
Antagande  tredje kvartalet 2020 
Laga kraft fjärde kvartalet 2020 (förutsatt att detaljplanen inte 

överklagas) 

När detaljplanen vunnit laga kraft kan ansökan om lov och lantmäteriförrättningar 
enligt detaljplanen prövas. 

Genomförandetid  
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Med 
genomförandetid avses den tid då fastighetsägarna har en garanterad rätt att bygga 
enligt detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan att 
synnerliga skäl föreligger. Om detaljplanen behöver ändras eller upphävas under 
genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för förlorande rättigheter 
(exempelvis för förlorad byggrätt). Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare 
eller rättighetshavare har rätt till ersättning. 

Markägoförhållanden  

Marken inom planområdet ägs av:  

Hamnen 8  Fastighets AB Förvaltaren 
Sundbyberg 2:4 Sundbybergs kommun 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning  
Allmän plats  
Sundbybergs kommun är huvudman för allmän plats inom planområdet. Det 
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats 
inom planområdet. Fastighetsägaren Fastighets AB Förvaltaren svarar för 
kostnaden för utbyggnad av kvartersmark. 

Kvartersmark 
Fastighetsägaren Fastighets AB Förvaltaren bekostar och ansvarar för samtliga 
åtgärder gällande byggande, drift och underhåll inom kvartersmark.  

Vatten, avlopp och dagvatten  
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Sundbybergs Avfall och Vatten AB är huvudman för allmänna vatten-, 
spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar, och ansvarar för 
dess utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt.  

Sundbyberg Avfall och Vatten AB ansvarar för att upprätta nya förbindelsepunkter 
0,5 meter utanför fastighetsgräns. Fastighetsägaren ansvarar för att kontakta 
ledningsägaren innan åtgärder vidtas som påverkar ledningsägarnas anläggningar. 
Eventuell flytt av ledningar bekostas av fastighetsägaren. 

El, tele etc. 
Vattenfall Elnät AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Access AB är 
huvudman för telenätet. Huvudman för fjärrvärmenätet är Norrenergi AB. 
Respektive huvudman svarar för ledningarnas drift och underhåll fram till 
leveranspunkten. Fastighetsägaren ansvarar för att kontakta berörd ledningsägare 
innan åtgärder vidtas som påverkar ledningsägarnas anläggningar. Eventuell flytt av 
ledningar bekostas av fastighetsägaren.  

Respektive huvudman svarar för ledningarnas drift och underhåll fram till 
leveranspunkten.  
Fastighetsägaren ansvarar för att kontakta berörd ledningsägare innan åtgärder 
vidtas som påverkar ledningsägarnas anläggningar. Eventuell flytt av ledningar 
bekostas av fastighetsägaren. 

Avtal  
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren. 
Exploateringsavtalen kommer att tecknas före beslut om antagande av detaljplanen 
och antas av kommunfullmäktige innan detaljplanen antas. Detta avtal reglerar 
närmare kostnads- och ansvarsfördelningen mellan kommunen och 
fastighetsägaren. 

Exploateringsavtalet ska innehålla tidplan och överenskommelser om 
marköverlåtelser, rättigheter med mera. Avtalet ska också reglera ansvar och 
finansiering för anläggande av gator och andra allmänna platser och anläggningar 
för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder som är kopplade till 
detaljplanens genomförande. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning  
All jord är indelad i fastigheter. En traditionell fastighet är avgränsad horisontellt på 
marken. I teorin sträcker sig en fastighet från markytan in till jordens medelpunkt 
och ut i rymden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera. Inom 
planområdet kan nya fastigheter bildas genom avstyckning från befintliga 
fastigheter. En hel fastighet eller delar av en fastighet kan överföras till en annan 
fastighet genom fastighetsreglering.  

Detaljplanen medför att nedanstående åtgärder behövs för att fastigheterna och 
deras gränser ska överensstämma med detaljplanen. 

Allmän plats  
Ca 360 kvm mark på fastigheten Hamnen 8 planläggs som allmänplatsmark, gata 
och park. Marken ska överföras till Sundbyberg 2:4 genom fastighetsreglering. 

 
Del av fastigheten Sundbyberg 2:4 (nr 1) överförs till fastigheten Hamnen 8. Del av fastigheten 
Hamnen 8 (nr 2) överförs till fastigheten Sundbyberg 2:4 

Kvartersmark  
Ca 10 kvm av fastigheten Sundbyberg 2:4 planläggs som kvartersmark för 
bostadsändamål. Marken ska överföras på Hamnen 8 genom fastighetsreglering. 
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Följande fastighetsreglering är nödvändig för att anpassa fastighetsgränserna till 
planförslaget:  

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 
Hamnen 8 Cirka 10 kvm 

från Sundbyberg 
2:4 

 Bostäder 

Sundbyberg 2:4 Cirka 360 kvm 
från Hamnen 8 

 Allmänplatsmark 
/gata och park 

Servitut och ledningsrätter 
Servitut är en rätt att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet. Det kan 
till exempel röra sig om rätten att ta väg eller nyttja en brunn på en annan fastighet. 
Ett servitut kan också innebära att den andre fastighetens ägare förbinder sig att inte 
använda sin fastighet på visst sätt. Servitut kan därmed vara positiva eller negativa. 
Servitutsförhållandet gäller alltid mellan fastigheter. Annars benämns rättigheten 
som ett arrende eller en nyttjanderätt.  

Det finns två huvudtyper av servitut; avtalsservitut (avtal upprättas) och 
officialservitut (myndighetsbeslut). Ledningsrätt är en servitutsliknande rättighet 
som kan upplåtas till förmån för både en juridisk person eller en fastighet.  
Ledningsrätt är precis som namnet antyder en rätt att använda någon annans mark 
för ledningsändamål. Ledningsrätt kan upplåtas för ledningar för allmänna ändamål, 
exempelvis data- och telekommunikationsledning samt vatten- och 
avloppsledningar. Ledningsrätt kan endast bildas av lantmäterimyndigheten. 

Inverkan på befintliga rättigheter  
Fastigheten Hamnen 8 belastas av servitut för spårvägstrafik till förmån för 
fastigheten Sundbyberg 2:4. Servitutet gäller på mark som planläggs som 
allmänplatsmark/gata, tillgänglig för spårtrafik. I och med genomförandet av 
detaljplanen ska marken överföras till Sundbyberg 2:4 genom fastighetsreglering. 
Servitutet kommer då att upphöra.  Till förmån för fastigheten Hamnen 8 finns två 
servitut som belastar angränsande fastighet Hamnen 14. Servituten ger Hamnen 8 
rätt till utbyggnad av burspråk respektive rätt till tillträde för skötsel av fasad. 
Planförslaget innebär ingen påverkan på befintliga rättigheter.  

Nytillkomna rättigheter 
Fastighetsägaren avser att lösa del av fastighetens avfallshantering med mobil 
sopsug. Se vidare kapitel ”Avfallshantering” ovan. Avtal om servitut för 
sopsugsbrunn på fastigheten Sundbyberg 2:4 ska tecknas mellan Sundbybergs stad 
och fastighetsägaren. Fastighetsägaren ska ansöka om inskrivning av servitutet. 
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Gemensamhetsanläggningar  
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera 
fastigheter, ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar. I 
gemensamhetsanläggningen deltar flera fastigheter och de bekostar både 
anläggandet och driften enligt andelstal som fastställs av lantmäterimyndigheten. 

Befintliga och nya gemensamhetsanläggningar 
Ingen befintlig gemensamhetsanläggning finns inom planområdet. Inga nya 
gemensamhetsanläggningar behöver bildas. 

Befintliga och nya ledningsrätter 
Ingen befintlig ledningsrätt finns inom planområdet. Ingen ny ledningsrätt behöver 
bildas. 

Ansökan om lantmäteriförrättning  
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder ske. Ansökan 
om överföring av mark inlämnas till Lantmäteriet. Fastighetsägaren ansvarar för att 
ansöka och bekosta de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för att genomföra 
detaljplanen. 

Tekniska frågor  
Gator och parkering  
Planförslaget innebär en mindre ombyggnad av befintliga allmänna gator för att lösa 
angöring för avfallshantering. 
Parkering löses enligt mobilitetsnivå 5, se avsnitt ”Parkering och 
mobilitetsåtgärder”. 

Ledningar  

Vatten och avlopp  
Inom planområdet finns inga allmänna ledningar för vatten- och avlopp. 

Dagvatten  
Fördröjning av dagvatten ska ske i enlighet med kommunens dagvattenpolicy och 
principerna om lokalt omhändertagande av dagvatten. Se vidare planbeskrivningen 
under rubriken ”Dagvatten”.  

Fjärrvärme  
Inom planområdet finns inga befintliga allmänna ledningar för fjärrvärme.  

Byggnation  

Störningar under byggtid  
Gällande krav på byggbuller och materialhantering kommer att tillämpas för att 
minska störningarna under byggtiden.  
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Brandskydd  
Fastighetsägarna ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerhetsställd i 
samband med bygglov. Tillträde för räddningstjänstens fordon är tillgodosett. 
Fastighetsägaren ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med 
bygglovsansökan.  

Ekonomiska frågor  

Kommunalekonomiska konsekvenser  
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen svarar för drift och underhåll av allmän 
platsmark i planförslaget. Omfattningen av allmän platsmark kommer att öka i och 
med planförslaget och påverkar således drift- och underhållskostnaderna.  

Planavgift  
Plankostnadsavtal har upprättats mellan fastighetsägaren och kommunen angående 
kostnaderna för upprättande av detaljplan för området. Planavgift anses därmed 
erlagd.  

Bygglovsavgift  
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har 
fastighetsägarna rätt att få bygglov i enlighet med detaljplanen. Bygglovsavgiften 
debiteras enligt kommunens för tidpunkten gällande bygglovstaxa.  

Kostnader för ombyggnad allmän plats  
Planförslaget innebär en mindre ombyggnad av allmän plats; gata. Fastighetsägaren 
ska bekosta denna ombyggnad. Villkoret för genomförande och finansiering av 
ombyggnaden fastställs i exploateringsavtalet. 

Kostnader för kvartersmark  
Fastighetsägaren bekostar byggnation inom kvartersmark. Fastighetsägaren får 
kostnader för nödvändig marköverföring och servitut. Villkoren för marköverföring 
och upplåtelse av servitut fastställs i exploateringsavtalet.  

Förrättningskostnader  
Förrättningskostnader uppstår i samband med en lantmäteriförrättning. 
Förrättningskostnaderna beror på tidsåtgången och gällande förrättningstaxa. 
Fastighetsägaren står för kostnaden för lantmäteriförrättningar som krävs i och med 
genomförandet av detaljplanen.  

Teknisk försörjning  
För anslutning till det allmänna va-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt 
Sundbyberg Avfall och Vatten ABs vid varje tillfälle gällande va-taxa. Avgiften 
utgörs av anläggningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgift (periodisk avgift). 
Anläggningsavgiftens storlek är bland annat beroende av fastighetens storlek, antal 
lägenheter och om fastigheten ansluts till vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten. 
I och med utbyggnad enligt planförslaget kommer va-avgifterna för fastigheterna 
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Hamnen 8 att justeras enligt vid tillfället gällande VA- taxa. Utbyggnad och drift av 
övrig teknisk försörjning (el och tele) finansieras av anslutnings- och brukaravgifter. 
För uppgift om kostnad för anslutning till respektive ledningsnät kontakta 
ledningshavarna. 

Medverkande  
Detaljplanehandlingarna har tagits fram av tjänstepersoner i Sundbybergs stad. 
John Reinbrand   Christina Rask 
planchef   planarkitekt 
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