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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
PROGRAMSAMRÅD 

 
 
 
Detaljplan för påbyggnad med bostäder och ändring av 
affärs/kontorshus på fastigheten ORGELN 7, Sturegatan, 
Rosengatan, Järnvägsgatan, Lysgränd i centrala Sundbyberg 
 
Bakgrund och syfte med detaljplanen 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2011 § 84 att ge stadsbyggnads- och 
miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för Fastigheten Orgeln 7. 
Utgångspunkten för planarbetet ska vara Vision Sundbybergs stadskärna 2020. 
 
Fastigheten ligger i Sundbybergs stadskärna och har ett strategiskt viktigt läge. Idag 
utgör fastigheten ett sammanhängande kvarter med en blandning av kontor, lager 
och butiker. Bruttoarean är ca 27 000 m2 exklusive yta för ca 150 parkeringsplatser. 
Fabege AB äger fastigheten genom bolaget Orgelspelet AB, de avser att ändra 
gällande detaljplan för att möjliggöra utökad byggrätt genom påbyggnad och ändrad 
användning av fastigheten.  
 
Programsamrådet i sin helhet 
Hur samrådet har bedrivits 
Ett programsamråd har pågått mellan den 21 februari till den 21 mars 2012. 
Förslaget skickades ut till berörda parter samt ställdes ut i kommunhuset, på 
biblioteket i Hallonbergen och på Sundbybergs stadsbibliotek. Annons om plan-
samråd och möte var införd i Mitt i Sundbyberg. Ett öppet samrådsmöte hölls den 
6 mars på Sundbybergs stadsbibliotek. Detaljplanearbetet genomförs med normalt 
förfarande. Sammanlagt 20 skriftliga yttrande har inkommit till Stadsbyggnads- och 
miljöförvaltningen. 
 
Remissinstanser 
Planhandlingarna har skickats till remissinstanser enligt sändlista, sakägare enligt 
fastighetsförteckning och internt till kommunens förvaltningar. 
 
Inkomna yttranden 
Under rubriken synpunkter återges fullständiga yttranden med eventuella 
bilagor.  

Externa remissinstanser synpunkter inga synpunkter 

Länsstyrelsen  X  
Storstockholms brandförsvar X  
Lantmäteriet  X 
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Programsamrådsmöte 
Vid samrådsmötet den 6 mars deltog Annika Colbengtson och Filippa Palmgren 
från stadsbyggnads-och miljöförvaltningen. Till mötet kom sex personer. Under 
samrådsmötet framfördes bland annat följande synpunkter. 

- Sturegatan är viktig, att lägga till åtta meter på höjden får Sturegatan att 
tippa.  

- Man ser inte till helheten, stadens utformning påverkar handel, kommers. 
- Småstadskänslan är viktig. 
- Sturegatan blir skuggigare och otrivsam 
- Bra med fler bostäder när det är bostadsbrist. Tror att det kan vara svårt att 

hyra ut kontorslokaler. 
- Anpassa hela kvarteret till boende, inte bara arbete. 

 
Synpunkter 
Yttrande från länsstyrelsen  
Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att 
anta att länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva 
detaljplanen med stöd av 12 kap. 3 § ÄPBL. Denna bedömning förutsätter att 
kommunen beaktar de synpunkter som framförs nedan avseende bland annat buller 

Trafikverket X  
Swedavia (Stockholm Bromma flygplats)  X 
AB Storstockholms lokaltrafik SL X  
Luftfartsverket  X 
Fortum  X 
Norrenergi  X 
Vattenfall X  
Norrvatten  X 
TeliaSonera Skanova Access AB   X 
Svenska kraftnät  X 

Kommunala remissinstanser   
Kultur- och fritidsnämnden   
Grundskole- och gymnasienämnden  X 
Barn- och utbildningsförvaltningen  X 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden   
Individ- och omsorgsnämnden  X 
DHR Sundbyberg X  
Övriga   
Boende i Sundbyberg X  
Fastighets AB Brostaden X  
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och riskhänsyn samt att konsekvenserna av planförslaget inte försvårar utnyttjandet 
eller utbyggnaden av Mälarbanan.  

Mälarbanan – järnväg av riksintresse  
Mälar banan utgör riksintresse för kommunikationer. Anläggningar som är av 
riksintresse för kommunikationer/järnväg ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Såväl befintlig bana som 
planerad utbyggnad med ytterligare spår innefattas således i riksintresset. 
Mälarbanan planeras att byggas ut till fyra spår på sträckan Tomteboda-Kalhäll. I 
järnvägsutredningen finns flera utbyggnadsalternativ för sträckan (ytläge, nedsänkt i 
tunnel eller tunnel) intill programområdet även om kommunens målsättning är att 
Mälarbanan till stora delar ska gå i tunnel genom Sundbyberg. Trafikverket har i sitt 
yttrande över programmet (2012-03-06) framfört att Trafikverket närmare kommer 
att utreda ytalternativet i ett fördjupat underlag för val av olika alternativ. 
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkt att föreslagen om- och tillbyggnad inom 
kvarteret inte får försvåra eller omöjliggöra en utbyggnad i ytläge genom centrala 
Sundbyberg. Länsstyrelsen har i tidigare yttranden för stadens planarbete för 
intilliggande kvarter pekat på stationens viktiga funktion för omstigning mellan olika 
trafikslag och framfört vikten av samspel och samordning mellan intilliggande 
bebyggelse, vägnät tunnelbana och stationsområdet. Denna förutsättning bör även 
ligga till grund för fortsatt planarbete för kvarteret Orgeln 7. 

Miljökvalitetsnormer för vatten och luft  
Av programmet framgår inte vilken eller vika recipienter som berörs eller hur 
förestående förändringar förhåller sig till gällande miljökvalitetsnormer för vatten. 
Enligt programmet bör LOD tillämpas inom planområdet. Om LOD inte kan 
utföras så ska fördröjning av dagvattnet ske innan anslutning till kommunalt 
dagvattennät. Även planens påverkan och konsekvenser för vattenkvaliteten, 
föreslagna skyddsåtgärder och krav på rening av dagvattnet bör i lämplig omfattning 
redovisas i planhandlingarna.. Luftföroreningshalter kan påverkas av 
planläggningen. MKN för luft bör därför beaktas i lämplighetsbedömningen. 

Förorenad mark 
Av länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden framgår att flera 
verksamheter som kan ha negativ miljöpåverkan har bedrivits inom det aktuella 
området. Det kan därför inte uteslutas att föroreningar i form av t.ex. bly, koppar 
aluminium, zink eller oljeprodukter kan finnas i omgivningen vilket bör redovisas i 
planen och uppmärksammas i samband med eventuella markarbeten. 

Säkerhet och risk 
Mälarbanan trafikeras med transporter av farligt gods vilket kan påverka såväl 
bebyggelsens placering som dess utformning. Det är viktigt att i det fortsatta 
planarbetet beakta vad den planerade utbyggnaden av Mälarbanan kan komma att 
tillföra, både i ytläge och i tunnel. För att kunna bedöma risker behöver det 
tydliggöras om utbygganden kommer att påverka avståndet mellan Mälarbanan och 
kvarteret samt var spår som transporterar farligt gods kommer att hamna. I den 
fortsatta processen behöver planhandlingarna och tillhörande utreningar även 
redovisa hur risken för urspårning kan hanteras. Påverkan av vibration och 
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stomljud, geoteknik, avseende tunnelbanan som går under fastigheten behöver 
beaktas i fortsatt planarbete, se vidare i yttrande från SL (2012-03-20). 

Bostadsbebyggelse 
Enligt förslaget kan delar av kvarteret komma att inrymma bostäder och en 
bullerutredning kommer också att tas fram som bilaga till planen. Om 
bostadsanvändning övervägs behöver, utöver riskhänsyn till transporter med farligt 
gods och trafikbuller från väg- och järnväg, även höga maxbullernivåer som 
närheten till järnvägen kan förorsaka och eventuellt fläktbuller beaktas. 
Länsstyrelsen anser att bebyggelsen är så lokaliserad i regionen att det är rimligt att 
göra avsteg från vedertagna bullerriktvärden (se länsstyrelsens rapport: Vägledning 
för detaljplaneläggning med hänsyn till trafikbuller, Rapport 2007:23). Vid 
tillämpning av avstegsfall bör strävan vara att med hjälp av placering och 
utformning av bebyggelsen, så långt möjligt kompensera för höga bullernivåer, med 
hjälp av ljuddämpad tystare sida och en god helhetsmiljö. 

Kulturmiljö 
Av programhandlingarna framgår att en antikvarisk undersökning kommer att tas 
fram. För närvarande har länsstyrelsen inga synpunkter med anledning av detta 
annat än att det är bra att eventuella värden utreds. 

Behovsbedömning  
Under rubriken Miljökonsekvenser redovisas följande miljöaspekter och störningar 
som kan påverka eller påverkas av planen; buller, radon, dagvatten, 
elektromagnetisk strålning och risker till följd av transporter av farligt gods. 
Kommunens bedömning är att genomförandet av planen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Under förutsättning att angivna aspekter samt 
miljökvalitetsnormer för vatten och luft och att förorenad mark behandlas i 
lämplighetsbedömningen delar länsstyrelsen kommunens uppfattning i frågan om 
betydande miljöpåverkan. 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar  
Avseende förekomst av eventuella markföroreningar så kommer inte planförslaget 
att förorsaka några arbeten under marknivå. Byggnaden sträcker sig två våningar 
under mark och den föreslagna påbyggnaden mot Sturegatan sker utan några 
grundförstärkningar. Hela kvarteret är bebyggt och eventuell provtagning i mark går 
inte att genomföra utan omfattande ingrepp i byggnaden. Omgivande mark är 
gatumark och berörs inte av planförslaget. 
 
Synpunkterna kommer att behandlas i det fortsatta planarbetet. 
 
Yttrande från Trafikverket 
Mälarbanan 
Programområdet ligger nära Mälarbanan och till utredningskorridoren för en 
utbyggnad av Mälarbanan. Båda dessa är av riksintresse och ska skyddas mot 
åtgärder som kan försvåra tillkomsten och utnyttjandet av dessa. En utbyggnad av 
Mälarbanan till 4 spår i ytläge är ett av flera utbyggnadsalternativ och ska utgöra en 
planeringsförutsättning vid kommunal planering. Trafikverket kommer att närmare 
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utreda ytalternativet i ett fördjupat underlag för val av alternativ. Det är därför 
mycket viktigt att aktuellt programområde inte försvårar eller omöjliggör en 
utbyggnad i ytläge genom centrala Sundbyberg. 
 
Buller och vibrationer 
Trafikverkets utgångspunkt är att samtliga riktvärden enligt regeringens proposition 
1996/97:53 ska innehållas. 

• 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus 
• 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus nattetid 
• 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) 
• 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

I centrala lägen, vilket detta kan anses vara, tillämpar Trafikverket Boverkets 
avstegsfall enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen. 
 
En bullerutredning behöver tas fram, som även tar hänsyn till en förändrad 
bullersituation. Trafikverket hänvisar som regel till att trafikmängder utifrån en 
prognos för 2020 ska användas vid bullerberäkningar. I det här fallet är det även 
relevant att bedöma effekten av den trafikmängd som en utbyggnad av Mälarbanan 
skulle medföra. 
 
Trafikverket anser att bebyggelsen måste klara Naturvårdsverkets och gamla 
Banverkets riktvärden för vibrationer. Vibrationskraven som ska hållas är 0,4 mm/s 
(RMS 1-80 Hz). 
 
Risk 
Mälarbanan trafikeras av transporter med farligt gods. Trafikverket anser att, på 
grund av den risk för urspårning som finns, ny bebyggelse inte ska placeras närmare 
järnvägen än 30 meter. Detta avstånd underlättar för eventuella räddningsinsatser. 
Krav ställs även på utformning av fasad som är vänd mot järnväg längsmed 
transport av farligt gods. Riskfrågorna i det fortsatta planarbetet måste beakta en 
utbyggd Mälarbana, både i ytläge och i tunnel. 
 
Vilka förutsättningar som gäller om Mälarbanan förläggs i tunnel genom 
Sundbyberg är inte klarlagt. Bredden på spårområdet är inte fastlagt och kan komma 
att bli bredare än vad som tidigare antagits. 
Länsstyrelsen har haft omfattande krav på överdäckningen av Norra station/ 
Hagastaden. Trafikverket kan i detta skede av planeringen inte förutse hur den 
föreslagna bebyggelsen påverkas av kommande krav vad gäller explosionslast i 
tunnel. 
 
Elektromagnetiska fält 
Påverkan av elektromagnetisk strålning bör utredas i det kommande planarbetet. 
Strålskyddsinstitutet har för elektromagnetisk strålning rekommenderat 
referensvärdet 300 µT för järnvägsel 16,7 Hz. Eventuella hälsoeffekter av strålnivåer 
understigande referensvärdet är omtvistade, men Trafikverket tillämpar 
försiktighetsprincipen for att begränsa strålningsnivåerna så mycket som 
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möjligt. Trafikverket har låtit utföra en preliminär beräkning för att uppskatta 
magnetfältet i Sundbyberg vid utbyggnad av järnvägsanläggning med två ytterligare 
elektrifierade spår får att skapa en 4-spårslösning genom Sundbybergs station. 
Beräkningarna visar att "ett värsta fall” ger ett magnetfält om ca 
0,2 µT ca 20 meter från närmaste spårmitt, samt ca 0,8 µT ca 7 meter från närmaste 
spårmitt. 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar 
Synpunkterna kommer att behandlas i det fortsatta planarbetet 

Yttrande från Vattenfall 
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av 
bifogad karta, turkos linje = 24 kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 kV 
lågspänningsledning och lila linje = 0,1 kV signalkabel. Samtliga ledningar är 
markförlagda jordkablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer 
visas som svart blixtförsedd kvadrat och kabelskåp som helsvart rektangel. 
Om exploatören planerar att göra en utbyggnad av fastigheten, är det viktigt att den 
nya utbyggnaden av bostäder etc. inte hamnar för nära Vattenfalls nätstation och 
lågspänningsställverk. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs 
av Vattenfall, men bekostas av exploatören. För befintliga markförlagda kablar inom 
kvartersmark yrkar Vattenfall på u-område med en bredd av minst 4 meter. 
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar 
måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter. Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och 
permanent servis, beställs via www.vattenfall.se/sv/anslutning-till-elnatet.htm eller 
på tel: 020- 82 1000. Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning 
begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om 
ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på tfn: 020-82 1000, kostnaden för 
utryckningen debiteras då beställaren. I övrigt gäller att befintliga elanläggningar 
måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet.  
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Bilaga till Vattenfalls yttrande 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar 
Synpunkterna kommer att behandlas i det fortsatta planarbetet. 

Yttrande från Storstockholms brandförsvar 
Bedömning av olycksrisker. 
SSBF anser att ett mer detaljerat underlag behöver tas fram för att möjliggöra mer 
medvetna beslut om lämpligheten av den planerade etableringen och vilka 
skyddsåtgärder som krävs för att önskad säkerhetsnivå ska uppnås. I detta arbete 
kan rimligen visst tidigare framtaget underlag utnyttjas, exempelvis 
riskbedömningen framtagen för Kvarteret Cirkusängen. Detta underlag bör tas fram 
i tid så att det kan utgöra ett underlag för utformningen av planerade 
byggnadsändringar. 
 
I riskbedömningen bör den planerade utbyggnaden av Mälarbanan och dess 
följdverkningar speciellt beaktas. Riskbedömningen bör även undersöka 
risknivåerna ur både ett individ- och samhällsriskperspektiv. Vidare bör 
riskbedömningen uppfylla gängse kvalitetskrav avseende exempelvis hantering av 
osäkerheter och vetenskaplighet i övrigt. Eventuella åtgärder som identifieras som 
nödvändiga i planarbetet bör regleras som planbestämmelser i den mån detta är 
möjligt. De bör i första hand formuleras som funktionskrav för att ge flexibilitet i 
projekteringen. 
 
Förutsättningar för räddningsinsats 
Då översta våningsplanet på byggnaden enligt beskrivning kommer att ligga högre 
än 23 meter vill SSBF inför projekteringen speciellt påpeka att detta medför att 
SSBF:s stegutrustning inte kan tillgodoräknas som en alternativ utrymningsväg. 
SSBF förordar alltid att byggnader projekteras så att de kan utrymmas säkert utan 
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SSBF:s stegutrustning. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att räddningstjänstens 
insatsmöjligheter beaktas i sin helhet avseende framkomlighet, tillgänglighet, 
bärighet på vägar, vatten för brandsläckning, utrustning för brandsläckning etc. I 
detta avseende är det lämpligt att SSBF rådfrågas kring lösningar gällande 
insatsmöjligheterna senare i planprocessen då ett mer detaljerat underlag finns och 
även i projekteringen. 

Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar 
Synpunkterna kommer att behandlas i det fortsatta planarbetet 

Yttrande från Fastighets AB Brostaden 
Fastighets AB Brostaden äger (via dotterbolaget Råsten KB) och förvaltar 
fastigheten Råsten 4 i kvarteret norr om Orgeln 7. Påbyggnaden av två våningsplan 
mot Sturegatan kommer, trots att den är indragen och ingen påbyggnad utförs på 
byggnadskroppen närmast gatan, ändå att innebära större skuggning av byggnaden 
på fastigheten Råsten 4. Förhoppningsvis innebär dock det indragna våningsplanet 
att effekten minskar något, både avseende skuggning och även avseende 
upplevelsen av gaturummet med den ökade höjdskillnaden mellan byggnaderna på 
vardera sidan Sturegatan. Brostaden anser överlag att det är positivt med en 
förtätning och ökad exploatering i Sundbybergs stadskärna. Detta rimmar väl med 
den utveckling som sker i Sundbyberg med förbättrade kommunikationer och nya 
kontorsprojekt i närområdet. 

Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar 
Solstudier för att se påverkan på gatan och fastigheterna ingår i det fortsatta 
planarbetet. 

Yttrande från AB Storstockholms Lokaltrafik 
Syftet med planen är att möjliggöra utökad byggrätt genom påbyggnad och ändring 
av användning av fastigheten. Påbyggnad av kontor, omvandling eller nyproduktion 
av bostäder samt en utvecklad fasad planeras. Detaljplaneområdet ligger inom det 
som i RUFS 2010 betecknas som centrala regionkärnan. Planområdet har en hög 
regional tillgänglighet med både tunnelbana, pendeltåg och en framtida tvärbana. 
Den höga tillgängligheten i kollektivtrafiksystemet ska värnas och marken bör 
användas för stadsbebyggelse med mycket hög täthet. SL anser det som positivt att 
kommunen förtätar staden i ett så bra kollektivtrafikläge.  

Det är viktigt att se till att parkeringarna som tas bort från parkeringshuset inte 
hamnar på gator där det går buss. SL förutsätter att fler parkerade bilar på gatan inte 
påverkar framkomligheten där det går busstrafik. Gångvägen ner till 
förbindelsegången mellan tunnelbana och pendeltåg berörs av planen. Avtal finns 
som reglerar ansvaret. SL förutsätter att kommunen samråder om förutsättningarna 
för förbindelserna till tunnelbanan och pendeltågen i Sundbyberg. SL vill se en 
redovisning av hur tillkommande laster från ny byggnation ska tas om hand, då 
tunnelbanan går rakt under fastigheten. 

Det bedöms finnas stor risk för störningar i form av vibrationer och stomljud från 
tunnelbanan. En bullerutredning ska utföras. Det är viktigt att bullerutredningarna 
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inte enbart omfattar luftburet trafikbuller utan även stomljud och vibrationer. 
Bullerutredning avseende installationer till tunnelbanan skall också utredas och 
redovisas för SL såsom exempelvis hissar och rulltrappor. Det kan även finnas risk 
för bullerstörningar från högtalarutrop från pendeltågstation samt ett 
reservkraftrum i närheten av planområdet.  
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar 
Synpunkterna kommer att behandlas i det fortsatta planarbetet. 

Yttrande från boende på Gjuteribacken 20 
Kvarteret Orgeln 7 är redan idag en stor koloss, som ligger i centrala Sundbyberg och som 
inte ska förstärkas med ytterligare påbyggnad på höjden. Står man på pendeltågsstationen 
eller på Landsvägen så kan man följa en vacker linje av hus utmed Järnvägsgatan från 
Rosengatan och bortåt. Fastigheten Svenska Kraftnät intill Ekensbergsbron är kompakt 
med sin höga byggnad. Ska den fastigheten bli norm för övriga byggnader utmed 
Järnvägsgatan/Sturegatan är det en mycket dålig utveckling av centrala Sundbyberg. 
Sundbyberg (politiker) betonar vikten av stad och inte kommun, låt då vår stadskärna vara 
fredad från mastodontbyggnader i centrala Sundbyberg. 
 
Kommunen har beslutet att i ett flertal fall fortsätta att bygga murar utmed järnvägen. 
Det har länge i kommunen talats om vikten av att bygga ihop Sundbyberg, som idag delas 
av järnvägen. Varför då fortsätta att bygga höga murar utmed järnvägen? På båda sidorna 
om järnvägen intill Ekensbergsbron har kommunen tillåtit byggnation som fungerar som 
höga murar. Att promenera på nedre delen av Sturegatan mot Ekensbergsbron känns inte 
längre bekvämt. Det är skuggigt och kallt och kvällstid är det stort och mörkt. Utveckla 
Sundbyberg i den centrala delen i samklang med den karaktäristiska bostadsbebyggelsen. 
Många möten i kommunen har belyst vikten av att slå vakt om våra köpstråk. Vi har stor 
konkurrens från omkringliggande gallerior och nya under byggnation. Genom att bygga 
enligt det senaste omfattande förslaget som Fabege AB/Orgelspelet AB avser, bidrar det 
ytterligare att ta död på en del av Sturegatan. En ny hög mur är redan beslutad och under 
byggnad genom Swedbanks huvudkontor mot Siemens Elema. För några år sedan byggdes 
det på en våning på Stationshuset vid Landsvägen som är hopbyggd med byggnaden som 
inrymmer bland annat Trafikverket intill Ekensbergsbron. Det blev en ny hög mur. Med 
ytterligare en våning på Stationshuset försvann en stor del av min utsikt mot kyrkan. Jag 
bor på 6:e våningen på Gjuteribacken och sannolikheten att kyrkan helt försvinner med en 
påbyggnad av kvarteret Orgeln 7 med fyra våningar är överhängande. Det är inte det största 
problemet, bara ett konstaterande. Viktigare är att behålla stadskärnan i centrala 
Sundbyberg enligt nuvarande utformning.  
 
Jag tycker, att politikerna i Sundbyberg är flata och inte ser till helheten utan till varje bygge 
för sig, där man lägger till det ena bygget till det andra. Det kommer inte att dröja länge 
förrän kvarteret Godset med bland annat Hemköp kommer med en propå om påbyggnad 
och då kommer byggnaden "Svenska Kraftnät" och byggnaderna mittemot att vara 
normgivande vad avser bland annat höjd och utseende. Det positiva nu med Orgeln 7 är att 
fastighetsägaren efter alla år utvecklar den trista fasaden mot Järnvägsgatan med butiker. Jag 
begär att Sundbybergs stad, stadsbyggnads- och miljöförvaltningen avslår Fabege 
AB/Orgelspelet AB:s planer på påbyggnad av kvarteret Orgeln 7 både vad avser det första 
förslaget och det senaste förslaget, som är mycket mer omfattande än det första förslaget. 
Däremot kan en omgestaltning av befintlig fasad göras for att dämpa upplevelsen av stor 
koloss mitt i centrala Sundbyberg. 
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Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar 
Synpunkterna kommer att behandlas i det fortsatta planarbetet. 

Yttrande från boende i Sundbyberg 
Reflexion från en Sundbybergare (sedan cirka 15 år) angående eventuell 
ombyggnad av kvarteret Orgeln. 
 
Mina tankar handlar enbart om den del som löper utmed Sturegatan, det vill säga 
den påbyggnad på cirka 8 meter som därmed skulle höja nuvarande byggnad med 
cirka 40 %. Sturegatan kännetecknas idag av en blandad bebyggelse från olika 
epoker och stilar. Gemensamt för byggnaderna är den upplevelse man har av en 
sammanhållen och välavvägd höjdlinje. Detta medför en öppen, luftig, ljus och 
generös känsla när man rör sig längs Sturegatan. Sturegatan beskriver en stigning 
från Ekenbergsvägen till Rosengatan för att sedan slutta utför till Esplanaden. 
Högsta punkten ligger alltså där Rosengatan skär Sturegatan, det vill säga i kvarteret 
Orgelns nordvästra hörn (utanför Handelsbankens kontor). Att på Sturegatans 
högsta punkt höja byggnaden från dagens cirka 20 meter till 28 meter skulle på ett 
avgörande sätt ändra proportionerna och förskjuta det intryck av urban 
småstadskänsla som jag tror att Sundbyberg har allt att vinna på. Den känsla som 
idag förmedlas skulle på ett radikalt sett förändras till det sämre vid en 
byggnadshöjning längs Sturegatan. Byggnaden är mycket lång, cirka 80-90 meter 
och täcker hela kvarteret. Sturegatan skulle på ett uppseendeväckande sätt 
förmörkas då den föreslagna byggnadskroppen kommer att bli både hög, lång och 
kompakt. En dyster sträckning där solen under större delen av dygnet kommer att 
vara skymd av tillbyggnaden. Den östra delen av Sturegatan skulle riskera att 
upplevas som ogästvänlig, mörk, dyster och därmed osäker med föreslagen 
ombyggnad. 
 
Reflexion nr 2: 
Att ni i en eventuell framtida detaljplan beslutar om totalhöjd på byggnaderna i 
centrum. Tidigare detaljplan har definierat husens höjd utifrån begreppet 
takfotshöjd vilket möjliggjort för byggarna att göra olika tillbyggnader på höjder 
därutöver. Kvarteret Orgeln med dess nuvarande byggnad utgör ett avskräckande 
exempel. Byggkroppen längs med Sturegatan har beviljats en takfotshöjd på 36,69 
meter. Därutöver har man byggt ett hus (troligen för fläkt och ventilation) som har 
en höjd på cirka 2,5 - 3 meter och som löper utmed Sturegatan i cirka 20 meter. 
Tillbyggnaden syns tydligt från gatunivå och förfular byggnaden på ett iögonfallande 
sätt. Alltså besluta om totalhöjder och använd inget annat begrepp. 
 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens svar 
Synpunkterna kommer att behandlas i det fortsatta planarbetet 

Medverkande tjänstemän 
Detaljplanehandlingarna har tagits fram av Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen 
på Sundbyberg stad.  
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