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PLANBESKRIVNING
SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för påbyggnad av bostäder samt nytt flerfamiljshus på
fastigheten BILDHUGGAREN 11, Prästgårdsgatan/Tallgatan i centrala
Sundbyberg

Planområdet har markerats med röd linje.
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Planprocessen
Detaljplanen har upprättats med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglag
(2010:900). Under planprocessen har myndigheter, sakägare och andra som är berörda
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Planområdet har markerats med röd linje.

Handlingar
Detaljplanen består av planbeskrivning och plankarta med bestämmelser. Till underlag
finns:

Mobilitetsredogörelse, (Fastighets AB Förvaltaren, 2020-01-17)
Miljöteknisk undersökning, (Geoveta, 2020-01-21)
Riskbedömning avseende förorenad mark, (Geoveta, 2020-04-03)
Dagsljusutredning, nya byggnader, (Liljewall, 2020-02-19)
Dagsljusutredning, befintliga byggnader, (Liljewall, 2021-09-08)
Vindstudie, (Ingrid Cloud, 2020-03-02)
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, (Geoveta, 2020-03-03)
Riskbedömning, (Verifire Brandskyddsprojektering AB, 2020-03-04)
Undersökning om betydande miljöpåverkan, (Sundbybergs stad, 2020-05-07)
Barnkonsekvensanalys, (Ramböll, 2021-09-06)
Sol- och skuggstudier, (Liljewall, 2021-09-10)
Grönytefaktor, (Liljewall, 2021-09-10)
Dagvattenutredning, (Tyréns, 2021-09-16)
Möjlig Va-lösning fördröjningsmagasin, (Nivålandskap, 2021-09-16)
Omgivningsbuller, väg- och spårtrafik, (Structor, 2021-09-23)

Planens syfte och huvuddrag
Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder, förskola, kontor och
centrumverksamhet. Detaljplanen ger möjlighet att bebygga fastigheten med ett nytt
bostadshus med förskola alternativt centrumverksamhet i nedre plan vid Tallgatan,
samt att bygga till befintligt bostadshus utmed Prästgårdsgatan med bostäder och
lokaler genom en utökad byggrätt dels mot gatan, dels med en högre byggnadsdel.
Befintlig byggrätt för underbyggd gård och bostadshus utmed Mariagatan ligger kvar.

Planförslaget ska även stärka sammanhanget och övergången mellan de olika
bebyggelseskalorna på platsen genom att byggrätten ger möjlighet till olika
byggnadsvolymer med varierande nockhöjder. Utformningsbestämmelser vad gäller
fasadmaterial och balkonger syftar till att säkerställa arkitektoniska kvaliteter såsom
material- och volymverkan.
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Huvuddrag
Utmed Tallgatan planläggs för ett femvåningshus med plats för förskola i de tre nedersta
våningarna och bostäder i de övre våningarna. Markanvändningen ger även möjlighet
att inrymma kontor i nedersta våningen/ bottenplanet. Den befintliga lammelbyggnaden
utmed Prästgårdsgatan får en utökad byggrätt mot gatan som ger möjlighet till en mer
publik och öppen bottenvåning där lokaler/ restaurang, café och kulturverksamhet kan
rymmas. Även en högre byggnadsdel med varierad volym och höjd i lamellhusets
sydöstra del möjliggörs för att bilda en övergång mellan den storskaliga bebyggelsen
längs Ekensbergsvägen, vid stationsområdet och i Solna Businesspark samt den mer
småskaliga rutnätsstaden i norr. Tillkommande byggrätt möjliggör ytterligare ca 60
bostäder (vilket ger totalt ca 120 bostäder), nya lokaler för centrumverksamhet och
kontor samt nya lokaler för förskola. Gemensam uteplats för de boende ska finnas i form
av takaltan på det befintliga lamellhuset

I och med genomförande av planen kommer även gatan (på stadens mark utanför
planområdet) att byggas om med kantstensparkering och gångbana vilket ger en
tryggare trafiksituation kring kvarteret.

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 rörl igt friluftsliv. Staden gör bedömningen
att planen inte påverkar riksintressen och är förenlig med 3 och 4 kapitlen i Miljöbalken.
Det femte kapitlet innehåller föreskrifter om miljökval itet, miljökvalitetsnormer, för
buller, luft och vattendrag. Inga miljökvalitetsnormer beräknas överskridas inom
området t ill följd av genomförandet, varav planen också bedöms vara förenlig med 5
kapitlet i Miljöbalken.

Behovsbedömning/ Undersökning
Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna i bi laga 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. Aspekterna beaktas och utreds i
planarbetet, se rubriken Miljökonsekvenser i slutet av dokumentet. Planen bedöms inte
medföra en betydande mil jöpåverkan.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enl igt 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 §.

Planområdet

Läge och areal
Bildhuggaren 11 är beläget i centrala Sundbyberg ca 80 meter nordost om tunnelbana,
pendeltåg och tvärbana. Planområdet, det vill säga fastigheten, har en yta av cirka 5340
kvm.
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Or ienter ingskar ta med planområdet med r öd marker ing

Markägoförhållanden
Fastigheten Bildhuggaren 11 ägs av Fastighets AB Förvaltaren.

Tidigare ställningstaganden

Planuppdrag
Stadsledningskontoret fick den 5 december 2016, § 355, i uppdrag av kommunstyrelsens
exploaterings- och näringslivsutskott att påbörja planarbete för Bildhuggaren 11, dnr:
KS-0512/ 2016.

Bakgrund
Fastighets AB Förvaltaren ansöker i skrivelse den 3 oktober 2016 om ändring av
detaljplan för fastigheten Bildhuggaren 11, Prästgårdsgatan/ Tallgatan/ Mariagatan, i
stadsdelen Centrala Sundbyberg. Ansökan avser att uppföra en ny byggnad utmed
Tallgatan, att bygga på lamellhuset utmed Prästgårdsgatan samt att skapa en publik
bottenvåning i lamellhusets gatunivå.

Översiktsplan
Detaljplanen bedöms vara förenlig med Översiktsplan 2030 för Sundbyberg fastställd av
kommunfullmäktige 23 april 2018 där det anges att planområdet ligger inom
Sundbybergs stadskärna, rutnätsstaden och redovisas som en miljö med kulturhistoriskt
intressanta områden och byggnader. Huvudsaklig pågående markanvändning är
bostadsbebyggelse.

Riksintresse
Planområdet innehåller inga områden av riksintresse. Bromma flygplats är dock av
riksintresse för luftfarten och centrala Sundbyberg ligger inom flygplatsens
influensområde. Bildhuggaren 11 ligger inom skyddsområdet för Luftfartsverkets COM-
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utrustning. En särskild utredning krävs av Luftfartsverket för att få t illstånd att bygga
det som planeras på fastigheten, vilket planeras att göras innan detaljplanen går på
granskning.

Strandskydd
Planområdet ligger inte inom strandskyddat område.

Gällande detaljplaner
Planområdet omfattas av gällande detaljplan C174 som fastställdes 1967 med
markanvändning bostads- och handelsändamål. Genomförandetid har gått ut.

Utsnitt från detaljplan C174

Planering i närområdet
Detaljplanearbete pågår för kvarteret Tallbacken 3 och innebär rivning av befintlig
bostadsbyggnad samt uppförande av nytt större bostadshus.

Trafikverkets projekt Mälarbanan pågår för utbyggnad av järnvägen från två till fyra
spår som läggs i tunnel genom Sundbyberg.

Stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna medför detaljplan som bland
annat ger kv. Godset utökad byggrätt samt en byggrätt för nytt stationshus, ny
användning för torg, gata, park mm över järnvägstunneln.

I Solna stad pågår utvecklingsplaner för området Solna Business Park, kvarteret
Sliparen 1 med flera, för nytt kontorshus med handel och service.
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Övriga vägledande dokument
Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad (2018)

Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark (2017)

Sundbybergs stads dagvattenpolicy (2017)

Förutsättningar och förslag

Markförhållanden

Geotekniska förhållanden
Fastigheten ligger på en höjd med viss del synliga bergpartier . Enligt Sveriges geologiska
undersöknings jordsartskarta består grundlagret av urberg med blockfattig till
normalblockig yta samt av ett tunt eller osammanhängande ytlager av morän.

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts för att undersöka förhållanden
avseende djup till berg inom fastigheten Bildhuggaren 11. Vid ombyggnad av lamellhuset
med planerat torn kommer belastningen på underliggande berg öka. Det kan då bli
aktuellt att utföra en kompletterande bergkartering.

Grundvatten
Grundvattennivån l igger på cirka 1,8 meter under befintlig markyta enligt mätningar
som utgör underlag till geoteknisk utredning.

Växtlighet och topografi
Förutsättningar
Planområdet är beläget i en del av staden med sparsam grönska och fragmenterad
grönstruktur. Runt planområdet finns träd i liten omfattning i gatumiljö och på
kvarterens gårdar. Närmaste grönområden med en större samling träd är Kyrkparken
och Tornparken i nordväst, samt delar av Storskogen i nordost. Avståndet till dem är ca
250, 500 respektive 300 meter. I sydost finns stora områden som nästan helt saknar
grönska.

Infr arött foto (2015) där begr änsad grönska i när området framgår (r öd fär g mar kerar grönska
i bilden). De fyra stora träden inr ingade med gult.
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Fastighetens norra sida utgörs av en gård med lekplats och grönytor. På fastighetens
gårdsyta finns idag fem blommande och bärande träd samt fyra träd längs med
Tallgatan. De fyra uppvuxna träden mot Tallgatan: en lind, en lönn, en tall och en
hästkastanj har de största ekosystemvärdena på fastigheten. De ger stora
upplevelsevärden genom storlek, lövverk och blomning. Träden i kvarteret Bildhuggaren
kan erbjuda skydd och föda för vissa insekter och stadspräglade fågelarter. Den relativt
öppna kvartersstrukturen i närområdet ger förutsättningar för dessa att förflytta sig
mellan gårdarna. Sammantaget har träden inom planområdet främst ett lokalt värde för
platsen och närliggande kvarter. Deras betydelse för spridning av arter och för tal l- eller
ädellövssambanden i regionen är troligen mycket marginell .

Marknivåerna på Bildhuggaren 11 varierar mellan högsta punkt i nordväst och lägsta
punkt i sydöst. I samband med att nuvarande byggnader byggdes planades gården ut för
att rymma underbyggt garage och källare. Gården sluttar från Tallgatan ner t ill den
plana underbyggda gården. Höjdskillnaden mot angränsande fastigheterna
Bildhuggaren 2 och 9 hanteras med en stödmur i fastighetsgräns.

Bostadsgården med de stor a träden, sett från Tallgatan mot väster

Förslag
Förslaget med det nya gårdshuset innebär att naturmark och de fyra träden intill
Tal lgatan kommer att behöva tas i anspråk. Fyra befintliga träd mot Tallgatan, lind,
lönn, tall och en hästkastanj försvinner då ny bebyggelse tillkommer. För att
kompensera det t ill viss del föreslås sju nya större träd som vid plantering har ett
stamomfång på mer än 30 centimeter. Samtliga sju träd föreslås planteras där marken
inte är underbyggd och får därför gynnsamma växtförhållanden. De föreslås planteras i
ett skyddat läge på förskolegården samt utmed Mariagatan där de har gott om plats för
att utvecklas väl. Förskolegården innehåller planteringar av naturlik karaktär.
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Den höjdskillnad som finns i dag försvinner i och med den nya byggnaden. Viss skapad
höjdskillnad planeras inom förskolegården.

Lek och rekreation
Förutsättningar
Förskolegården är idag cirka 1300 kvm och innebär 16 kvadratmeter/ barn utefriyta för
de 80 barn som går på fyra avdelningar. Då förskolan är stängd kan förskolegården
användas av andra som bor i kvarteret. Övr iga gårdsytor nyttjas t ill entré, angör ing och i
viss mån utevistelse för de boende.

Nuvar ande Förskolegård, sedd not Tallgatan

Förslag
Gården är planerad med hänsyn till omhändertagande av dagvatten, grönytefaktor och
förskolans behov. Genom omdisposition av gårdens ytor och dess utformning kommer
förskolegården öka trots ny byggnad. Cirka 1400 kvadratmeter uteyta innebär cirka 17,5
kvadratmeter/ barn om det är 80 barn (som nu) som går på förskolan. Den relativt lilla
ytan är planerad för en så rik lekmil jö som möjligt som ger plats åt barnens dagliga lek-
och rörelsebehov. De övergripande gestaltningsprinciperna har tre zoner: Den lugna
zonen som är placerad närmast huset och där finns skugga, sandlek, odling och plats för
tex mellanmål. Den aktiva zonen erbjuder utrymme för rörelse i olika r iktningar,
nivåskillnader, kullar, gungor och andra lekredskap. Den vilda delen innehåller
planteringar av naturlik och vild karaktär. Här kan barnen leka bland träd, buskar och
blommor samt gå över stockar och stenar. Utanför öppettider kan skolgården nyttjas av
som bor på fastigheten. Både på det befintliga gårdshuset och det nya gårdshuset utmed
Tallgatan planeras balkonger för bostäderna.
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För att lokalt ta hand om regnvatten, skapa trivsamma vistelseytor för de boende samt
skapa skydd och föda för lokala insekter och fåglar är en stor del av det nya gårdshuset
och lamellhuset försedda med gröna tak av olika tjocklek och karaktär. Det nya
gårdshuset erbjuder ett ostört biotoptak för djur- och växtliv. Överst på lamellhuset
finns vistelseytor med bland annat plats för odling.

I llustration Gr önytefaktor , Över sikt

Grönytefaktor
Detaljplanen utgår från r iktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark. Den grönytefaktor
som uppnås ska vara balanserad mellan de olika funktionerna som eftersträvas, dvs
klimatanpassning, sociala värden och biologisk mångfald. Balanser ingen innebär att
grönytefaktorn ska innehålla minst 60 procent av det möjliga antalet faktorer inom varje
funktion.

Uppnådd faktor 0,90

Grönytefaktorns balans mellan de olika funktionerna:

B = Biodiversitet 68%

S = Sociala värden 79%

K = Klimatanpassning 85%
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I llustration Gr önytefaktor , Delfaktor er gr önska

Den gårds- och takutformning som hitt ills tagits fram ger en hög Grönytefaktor (0,9)
vilket är positivt både för ekologi och upplevelse. Den höga faktorn beror bland annat på
att lamellhuset, tornhuset och det nya gårdshuset förses med gröna tak och djupa
växtbäddar. I kommande skede behöver grönytefaktorn följas upp vartefter
projekteringen utvecklas.

Bebyggelse, arkitektur
Förutsättningar
Bildhuggaren 11 ligger i rutnätsstadens sydöstra utkant och gränsar mot en mer
storskalig bebyggelse i söder och öster. Rutnätsstadens bostadsbebyggelse består oftast
av fyra till sex våningshus. Husen är delvis placerade luftigt och fritt inom kvarteren,
delvis sammanbyggda med grannfastigheter. Området är en relativt luftig stadsdel där
många gårdsmiljöer anas i/ är en del av gatubilden. Andra delar är mer slutna med helt
eller delvis kringbyggda gårdar. Söder och öster om planområdet är skalan betydligt
större med längre och högre byggnader. Kvarteret Sprängaren 6 har 13 våningar och
även byggnaderna kr ing Sundbybergs station och utmed Ekensbergsvägen är betydligt
mer storskal iga.
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Flygfoto fr ån nor r , fastigheten Bildhuggar en 11 markerad med vitt. Fotot taget innan kvar ter et
Kr onan byggdes om.

Lamellhuset, sett fr ån hör net Tallgatan/ Prästgårdsgatan.

De två byggnaderna på fastigheten Bildhuggaren 11 byggdes 1969 i en för t iden typisk
arkitektur. Lamellhuset utmed Prästgårdsgatan har en tydlig horisontalitet (dvs med
visuell tydlig l iggande riktning) både genom de längsgående balkongerna och bredare
slutna sockelvåningar som innehåller lokaler. Bostadsvåningarna däröver blir på så sätt
både skyddade och dolda från livet på gatan. Bostadsentréerna vänder sig mot gården.
Eftersom Prästgårdsgatan sluttar ner mot Ekensbergsvägen så att Lamellhusets
höjdskillnad är nästan tre våningar, fem och en halv våning i hörnet
Tal lgatan/ Prästgårdsgatan och åtta våningar i det sydöstra hörnet. På taket finns en
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indragen fläkt och förrådsvåning. Gårdshuset, utmed Mariagatan är fem våningar högt
och är hopbyggt med grannhuset. Det har inlemmats i den äldre bebyggelsestrukturen
både i bredd och höjd men har en fasadgestaltning från sin byggnadstid. Den t idigare
förlängningen av Mariagatan söderut mot Prästgårdsgatan, försvann i och med att
nuvarande hus byggdes på Bildhuggaren 11. I nuvarande byggnader ryms 60 bostäder,
en kommunal förskola med fyra avdelningar (cirka 80 barn), verksamhetslokaler samt
garage.

Visualiser ing, Lamellhuset sett från hörnet Ekensber gsvägen/ Prästgårdsgatan. Kvar ter et
Kr onan til l vänster och kvar teret Spr ängaren 6 t ill höger . Vänstra bilden visar nuläget. Högra
bilden visar planer ad möjlig utformning, bild, Liljewall arkitekter .

I llustration, Axionemetr i som visar nuvarandebebyggelse (til l vänster ) på fastigheten och
föreslagen tillkommande bebyggelse är redovisad grön (till höger )

Förslag
Planområdet ligger i gränsen mellan den småskaliga bostadsbebyggelsen med 4–6-
våningshus, i rutnätsstaden och den mer storskal iga bebyggelsen med området kr ing
Sundbybergs station, utmed Ekensbergsvägen och i Solna Business Park.
Detaljplaneförslaget innebär att Bildhuggaren 11 kan bebyggas med ett nytt gårdshus
utmed Tallgatan, som ansluter t ill den lägre skalan i rutnätsstaden. En högre
byggnadsvolym i Lamellhusets sydöstra del som ansluter till den större skalan. Den nya
högre bostadsvolymen har indragna våningar på flera nivåer och olika väderstreck för
att anpassas till de olika skalorna runt fastigheten. Höjdskillnaden mellan Mariagatan
och Prästgårdsgatan gör att huset ansluter t ill den lägre skalan i bostadskvarter norr om
Bildhuggaren 11.

Byggnaderna på fastigheten planeras för att både ha en karaktär i volymer som ansluter
till de båda stadsbyggnadsskalorna och även ges en gestaltning som knyter t ill nutid. De
befintliga byggnaderna planeras även de ges utvändig ny gestaltning som gör att
kvarteret binds ihop. Bland annat kommer de längsgående balkongerna utmed
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Prästgårdsgatan fortsatt markera den ursprungliga arkitekturen även om material och
detaljer förändras. Tegel i de nedre delarna av byggnaderna som markerade
sockelvåningar och plåt på övre indragna volymer samt balkongplacer ingar på vissa
fasader ger en tydlig nutida prägel. På Lamellhuset utgör den tegelklädda sockeln,
genom souterrängläget en förhöjd våning i norra delen och två och en halv våning hög i
sydöstra delen. Den nya högdelen har en hög tegelvolym med indragna plåtklädda
volymer.

Sektion genom Prästgår dsgatan med bebyggelsen vid Tallgatan til l vänster och trappan upp ti ll
Mar iagatan och den höga byggnaden i kvar ter et Spr ängar en till höger . Den str eckade linjen anger
nuvarande volym.

Vy genom Pr ästgårdsgatan (til l vänster ) och trappan upp til l Mar iagatan (til l höger ). Den
str eckade linjen anger nuvar ande volym.

Utmed Tallgatan föreslås ett nytt bostadshus i fem våningar med lokaler i nedre planen.
I reglerad byggnadshöjd finns marginal för en träkonstruktion. Från våning tre och
uppåt är byggnaden smalare åt gårdssidan vilket ger en luftigare gård och samtidigt
ändamålsenliga lokaler för den tänkta förskolan i nedre plan.
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Visualiser ing, fotocollage, vy fr ån Mar iagatan, möjlig utfor mning.

Visualiser ing, fotocollage, vy fr ån Hörnet Tallgatan / Prästgår dsgatan, möjlig utformning.

Den översta fläkt- och förrådsvåningen i Lamellhuset, rivs och förråden läggs i
källarplan där de nås via alla trapphus. På taket ordnas uteplatser för de boende med
planteringar av olika karaktär. Sockelvåningen, mot Prästgårdsgatan, breddas för att
öppna upp fasaden, rymma mer ändamålsenliga publika lokaler/ funktioner och ge en
intimare gatukaraktär med mindre mått.

En del av lamellhuset längst mot Ekensbergsvägen, ersätts av en högre byggnadsvolym.
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Både det nya gårdshuset, utbyggnaden av lamellhuset och den nya högdelen, placeras i
fastighetsgräns mot gatan. Samtidigt behålls öppningar mellan husen så att visuell
kontakt bibehålls med grönska på gården och bebyggelse längre bort. Den högre
byggnadsvolymen i Lamellhusets södra del ansluter t ill högre och delvis nyare årsringar
i bebyggelsen syd/ sydost om fastigheten/ till förslaget. Både på kvarteret Sprängaren 6
intill Bildhuggaren och Kvarteret Kronan finns höga byggnader liksom i Solna Business
Park på andra sidan Ekensbergsvägen där bebyggelsen är mer storskalig.

Bostäder
De planerade byggnaderna kommer att innehålla bostäder. Cirka 60 tillkommande
lägenheter planeras vilket ger 120 lägenheter totalt på fastigheten. Av dessa planeras för
57 lägenheter i den nya högdelen och 12 lägenheter i huset utmed Tallgatan. Bostäder
med särskild service för vuxna och med särskild service för personer med
funktionsnedsättning, som redan idag har lokaler i huset, kommer rymmas.

Förskola
I den nya 5-våningsbyggnaden utmed Tallgatan planeras för en förskola i två plan med
mottagningskök. Förskolan kommer ha separat entré i södra gaveln samt ha möjlighet
till utgång direkt t ill förskolegården. Inlastning och sophantering sker i separat entré
mot Tallgatan. Förskolan kommer ha en yta på cirka 850 + 1700 kvadratmeter gård.
Planen medger möjlighet att utöka förskolans invändiga yta i ytterligare plan om
framtida förskolebehov förändras.

Lokal (C/ K)

Bostäder (B)

Förskola (S)

Bostäder (B)

Restaurang/ café (C)

Garage/ förråd/ Teknik (B)

Sprängskiss visande vilka funktioner som planer as i vilka våningar
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Service

Offentlig service
Ett stort utbud av service finns i och med platsens centrala läge i Sundbyberg. Flera
förskolor utöver den planerade i fastigheten, finns i centrala Sundbyberg inom 1
kilometer. Närmaste grundskola (Ängskolan) finns cirka 700 meter norr om
planområdet.

Lokaler för kommersiell service (C)
Befintligt nytt lamellhus och ny byggnadsvolym: lokaler för centrumverksamhet
exempelvis handel, café, restaurang, kontor möjliggörs i del av entréplan och våningen
däröver, mot Prästgårdsgatan.

Befintligt gårdshus: Lokaler för kontor möjliggörs i entréplanet.

Nya gårdshuset utmed Tallgatan: För att täcka upp för om stadens behov av
förskoleplatser förändras, ger planen möjlighet att i stället nyttja entréplanet till
centrumverksamhet exempelvis mindre handel, kontor, tandläkare osv. Dessa lokaler
kan ha egna entréer mot Tallgatan. Gården blir då en renodlad bostadsgård. I det fall
som bottenvåningen nyttjas för centrumverksamhet, används plan två och uppåt för
bostäder.

Övrig handel och service finns i centrala Sundbyberg inom 500 meter.

Gator och trafik

Gatunät
Förutsättningar
Planområdet ligger omgivet av Prästgårdsgatan, Tallgatan och Mariagatan som är
dubbelriktade lokalgator med uppsamlande funktion, Hastighetsbegränsning 30 km/ h.
2018 års trafikmängd, redovisad som årsdygnstrafik (ÅDT). ÅDT är på Prästgårdsgatan
1 100, på Tallgatan 1 000 och på Mariagatan 500.

På Ekensbergsvägen finns cykelbanor, på Tallgatan, Prästgårdsgatan och Mariagatan är
trafikflödet så lågt att cykling kan ske i körbanan/ vägen.

Mobilitetsåtgärder
I det befintliga garaget samt omdisponering av ytor i källaren som delvis ligger under
gården, finns gott om plats för bostadskomplement. Både det befintliga gårdshuset
utmed Mariagatan och det planerade huset utmed Tallgatan når källarplanet via
trapphus. Parkeringsgaraget har en överkapacitet idag och utrymmen planeras för att
rymma el-bilpool och cykelrum för lokalerna. Cykelparkering för de boende, även för
lådcyklar, kommer att finnas med direktentré från Prästgårdsgatan. Alla bostäder når
cykelparkeringen via trapphus.

I den mobilitetsredovisning som har gjort framgår att projektet når nivå 1, men vissa
åtgärder för nivå 2 planeras, till exempel utrymmen för lådcyklar och elbilpool.
Enligt förslaget kan cirka 72 parker ingsplatser + 3 bilpoolsplatser det vill säga 75 p-
platser för bil , anordnas i garage i källarplan. Vilket innebär ett parkeringstal för bil =
0,61 inklusive besöksparker ing.
275 cykelparkeringsplatser finns planerat vilket innebär ett parkeringstal för cykel = 2,3.

Kollektivtrafik
Sundbyberg station l igger inom 300 meter med regional- och pendeltågstrafik,
Tvärbanans spårtrafik och tunnelbana samt en mängd busslinjer. Sturegatan,
Ekensbergsvägen och Tulegatan trafikeras av lokaltrafikens bussar. Hållplatser finns
inom 2–300 meter från planområdet.
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Parkering och angöring
Förutsättning
I garageplanet finns platser att hyra för både lokaler och bostäder. På Tallgatan och
Prästgårdsgatan finns idag parkeringsplatser vinkelrätt mot fastighetsgräns med en
gångbana mellan parkering och körbana. Angöring sker på gata och för transporter och
tillgänglig angöring på gården intill bostadsentréer.

Förslag
Parkering av bil och cykel, kommer även fortsättningsvis kunna finnas i garaget för både
bostäder och lokaler. Infart för bilar sker som nu i gaveln i sydöstra hörnet av
fastigheten medan cyklar kan tas in via en ny entré mitt på fasaden mot Prästgårdsgatan.
Utanför planområdet planeras av staden en ändring av gatumarken omkring
Bildhuggaren 11. Nya parkeringslösningar som innebär kantstensparkering och
separerade gångbanor på Tallgatan och Prästgårdsgatan innebär en förbättring jämfört
med dagsläget. Lastzon och lastintag planeras vid Tallgatan och Prästgårdsgatan.
Parkering för rörelsehindrade (RHP i bild nedan) finns för besökare på både Tallgatan
och Prästgårdsgatan. Tillgänglig angöring kommer också fortsättningsvis finnas vid
bostadsentréerna mot gården. Angöringsplats för mobil sopsugstömning planeras vid
Mariagatan.

Tillgänglig parker ing och angör ing. Nedkast hushållssopor (1), dockningspunkt för mobil
sopsugstömning (2), infar t gar age (röd pil), Infar t/ til lgänglig angör ing bostadsentréer (ljusblå
pil), Entré cykelgaragehämtning avfall (mör kblå pi l).

Störningar och risker

Vind
En ny hög byggnadsdel planeras i fastighetens sydöstra del, mot Prästgårdsgatan, där
redan intill iggande höga byggnader finns. På grund av detta och att lamellhuset är en
långsträckt byggnadsvolym och den planerade högdelen, har en vindkomfortstudie
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gjorts för att utreda hur vinden kommer att påverka människor på platserna kring
Bildhuggaren 11. Analysen bygger på strömningsmekaniska beräkningar. Simulering är
gjord både för den befintliga situationen och för den planerade för att se vad förslaget
innebär för förändring. Rapporten innehåller analys av vindens effekt på platsen,
fotgängarnas komfort och säkerhet.

Resultatet visar att vindkomforten för fotgängaren inte ändras markant med den
planerade om-, ny- och tillbyggnaden på Bildhuggaren 11. På Prästgårdsgatan når mer
vind den västra ändan och på Mariagatan vid den höga byggnaden, trycks vinden ner på
gatan så att komforten blir något sämre, men ingen signifikant ändring syns. På
lamellhusets tak där uteplats för de boende planeras blir vindkomforten bättre än idag.

Buller
Vägbuller
I den bullerutredning som tagits fram, framgår att riktvärdet om 60 decibel A (dbA)
dygnsekvivalent ljudnivå klaras vid alla fasader till bostäder i Lamellhuset, det befintliga
gårdshuset utmed Mariagatan och det nya gårdshuset utmed Tallgatan. Detta innebär
att man i arbetet med husens planlösningar inte behöver ta hänsyn t ill trafikbuller.

Vid delar av fasaderna på den nya högre byggnadsdelen utmed Prästgårdsgatan
beräknas den dygnsekvivalent ljudnivån till strax över 60 dBA i hörnet närmast
Ekensbergsvägen. I detta läge där riktvärdet överskrids, behöver bostäder som är större
än 35 kvm, ha minst hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida (högst 55 dBA
dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid). De lägenheter som är högst 35
kvm kan planeras utan särskild bulleranpassning eftersom riktvärdet är 65 dBA
dygnsekvivalent ljudnivå för små lägenheter.

Vy från söder Vy från väster

I llustrationer fr ån bullerutredning som visar Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Del av fasad i
den nya höga byggnadsdelen har ekvivalent ljudnivå 60–65 dBA (gulmar ker at). I de lägena kan
antingen bostäder om högst 35 kvm planeras eller stör r e bostäder med tyst sida. Övr iga fasader
(marker at med ljusblå, blå och gr ön innebär att ingen sär skild bulleranpassning behövs i
planer ing av bostäder na.

För det befintliga gårdshuset utmed Mariagatan och det nya gårdshuset utmed Tallgatan
planeras för enskilda uteplatser i form av balkonger både mot gården och ut mot
gatorna. För att samtliga lägenheter i Gårdshuset ska ha tillgång till en enskild uteplats
som innehåller r iktvärdena, krävs att balkonger som vetter mot Mariagatan förses med
tätt balkongräcke. I några lägen erfordras även en avskärmande vägg. För att samtliga
lägenheter i det nya gårdshuset mot Tallgatan ska ha tillgång till en uteplats som
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innehåller r iktvärdena, krävs att balkonger som vetter mot Tallgatan förses med en
avskärmande vägg. I några lägen erfordras även ett tätt balkongräcke.

I llustration från bullerutredning som visar dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad med åtgär der .
Skärmar vid balkonger mar kerat med svar t.
Bilden ovan til l vänster visar det befintliga går dshuset mot Mar iagatan. Bilden ovan til l höger
visar det nya gårdshuset mot Tallgatan. Förstor ad legend t ill vänster : gr önt och blått visar att
gränsvär det (högst 50 dbA) klaras.

Lägenheter i det befintliga lamellhuset och i den nya högre byggnadsdelen har t illgång
till uteplatser på den planerade takterrassen på lamellhusets tak, där r iktvärdena
innehålls utan åtgärder. Riktvärdena för förskolegården innehålls utan åtgärder.
Riktvärdena för förskolegården innehålls utan åtgärder. Den dygnsekvivalenta ljudnivån
vid förskolegården ligger under 40 dBA och den maximal ljudnivå l igger under 65 dBA.

I llustration från Buller utr edning visande Dygnsekvivalent ljudnivå fr ån väg- och spår tr afik, 1,5
meter över lamellhusets tak där uteplatser planer as (r ödstr eckad mar ker ing).
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I llustration fr ån Buller utr edning. För skolegård visande Dygnsekvivalent ljudnivå från väg- och
spår trafik, 1,2 meter över marken.

Flygbuller
Planområdet ligger utanför området där Bromma flygplats skulle kunna orsaka ljud från
flygplan i luften. Inte heller markbuller från flygplatsen påverkar fastigheten.

Vibrationer
Vibrationer och stomljud har översiktligt utretts och bedöms tillräckligt låga utan
åtgärder.

Risk från farligt gods och verksamheter
Planområdet ligger där flertalet verksamheter finns som utgör potentiella riskkällor. Till
och från dessa verksamheter sker även transport av farl igt gods. Enligt länsstyrelsens
riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods ska potentiella
olycksrisker beaktas vid framtagande av detaljplaner inom 150 meter från transportled
av farligt gods. Bildhuggaren planeras inte att vara belägen i anslutning till
rekommenderade transportleder för farligt gods, men transporter av farligt gods
kommer ändå att ske förbi planområdet. Strax söder om planområdet ligger Mälarbanan
samt Arvid Nordqvist som hanterar gasol. När utredningen gjordes hade Grillska
gymnasiet lokaler i närheten av planområdet, de har nu flyttat från området. Med
anledning av ovanstående har denna r iskbedömning tagits fram, i syfte att utvärdera
huruvida föreliggande riskbild är tolerabel och vilka eventuella riskreducerande åtgärder
som krävs för att uppnå acceptans. Resultatet av rapporten visar att bebyggelsen som
planeras bedöms som lämplig.

Översvämning
Sundbybergs stad har tagit fram en skyfallsmodell som visar det maximala vattendjupet
vid ett kl imatkompenserat 100-års regn. Stadens skyfallsmodell visar att det med
befintlig höjdsättning finns en lågpunkt inom östra delen av gårdsmarken där vatten
upp till mellan 30–50 centimeter kan komma att bli stående vid ett 100-års regn.



Samhällsbyggnads- och
serviceförvaltningen
Titti Elert/ John Reinbrand

2021-10-21 21 (32)
DNR KS-0512/2016

Utdr ag ur Sundbybergs stads skyfallskar ter ing vid 100-år s r egn där utbredningsområdet är
ungefär ligen markerat med r öd str eckad linje.

Framtida höjdsättning inom gårdsmark kommer variera mellan cirka 26.50 och 28,0 m.
På grund av färdig golvhöjd för entréer vid befintligt gårdshus är det ej möjligt att höja
upp befintlig lågpunkt, denna kvarstår efter omdaning. Det är inte heller möjligt att
erhålla ytlig avrinning från kvartersmarken ut t ill vare sig Mariagatan i öster eller
Tal lgatan i väster då dessa är högre belägna. Utredning har dock visat att lågpunkten
enbart mottar nederbörd från den egna kvartersmarken. Fastighetsägaren behöver
således vara uppmärksam på lågpunkten samt på behov av åtgärder beroende på
omdaning och utformning av den egna gården för att skydda byggnad mot
översvämning.

Lågpunkten som finns norr om detaljplaneområdet påverkar inte Bildhuggaren 11 på
grund av avrinningsvägar.
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Avr inningsområde till (grönt) och nedstr öms fr ån (r ött) markerad punkt och flödeslinjer (blå)
för utbredningsomr ådet (rött streckat).

Luftföroreningar
Mätningar och beräkningar över tid visar att miljökvali tetsnormerna för utomhusluft
uppfylls i Sundbyberg, men frågan behöver följas upp och beaktas även i framtiden. I
och med att planförslaget innebär nybyggnation av en byggnad kommer grönyta tas i
anspråk. Växtlighet kan hjälpa att rena luften och det är därför viktigt att den växtl ighet
som tas bort kompenseras.

Markföroreningar
Inom planområdet har några provresultat i Mil jöteknisk undersökning pekat på att
fortsatt utredning behöver göras. Resultaten visar att det förekommer halter över
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) för ämnena
PAH H, PCB7, koppar och zink i tre av fem punkter. Föroreningarna återfinns på mellan
0,5 och 2 meters djup under befintlig markyta.

Kar ta över punkter för miljöpr over . De punkter som visar där ämnen i halter över KM
påtr äffats är marker ade med orange. I punkt M2 och M5 mättes inga halter över r iktvär dena
för KM.

En utökad r iskbedömning med platsspecifika riktvärden och en åtgärdsplan har därför
tagits fram för att bedöma om föroreningarna utgör en risk för de som vistas på området
och hur eventuella r isker bör hanteras. Platsspecifika riktvärden har tagits fram enligt
Naturvårdsverkets beräkningsmodell och uti från dessa beräknas det endast föreligga en
risk för markmiljön avseende förekomsten av koppar och zink i den djupare jorden
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(>0,5 meter). I nga hälsorisker bedöms dock finnas för metallföroreningarna. Det
ytligaste markskiktet (0–0,5 meter) bedöms inte utgöra varken någon miljö- eller
hälsor isk. Markmiljön bedöms inte lämplig för odling av ätbara växter men markmiljön
inom området bedöms inte som känsl ig och det förorenade området är l itet t ill storleken
och r isken för påverkan på omkringliggande mark bedöms som låg. Därför
rekommenderas att metallföroreningarna lämnas kvar. Vid framtida markarbeten bör
försiktighetsåtgärder vidtas för att djupare l iggande föroreningar inte ska spridas.

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.

Ljus
Sol och skugga
Planförslaget innebär att kvarvarande del av lamellbyggnadens blir något lägre i den del
där den översta våningen för fläktar rivs. Skuggning av innergård och omgivande
byggnader och gård blir därför från lamellbyggnadens nordvästra del. I
lamellbyggnadens sydöstra del där den nya högre byggnadsdelen planeras, blir huset i
stället betydligt högre och kommer framför allt att öka skuggning under eftermiddag och
kväl l på de byggnaderna som ligger norr och öster om tornet. Det nya gårdshuset
kommer öka skuggning under morgnar och förmiddagar på byggnaden nordväst om
kvarteret, det vill säga på andra sidan Tallgatan, samt öka skuggning på byggnaden
nordost om det nya gårdshuset under vår och hösteftermiddagar. På sommarkvällar
kommer det nya gårdshuset att öka skuggningen på gården. Planförslaget innebär att
ljusförhållandet på förskolegården bedöms leva upp till Boverkets r iktlinjer kr ing sol-
och skuggförhållanden. Nedan sol- och skuggstudier, som visar både nuläge och förslag,
se även bilaga.

Nuläge sol/ -skugggstudie 21 mar s/ september
kl. 9 (över st til l vänster ), kl. 12 (över st til l
höger ) kl. 15 (nederst t ill vänster ) och kl. 18
(neder st til l höger ).

För slag sol-/ skugggstudie 21
mar s/ september
kl. 9 (över st til l vänster ), kl. 12 (över st til l
höger ) kl. 15 (nederst t ill vänster ) och kl. 18
(neder st til l höger ).
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Nuläge sol/ -skugggstudie 21 juni
kl. 9 (över st til l vänster ), kl. 12 (över st til l
höger ) kl. 15 (nederst t ill vänster ) och kl. 18
(neder st til l höger ).

För slag sol-/ skugggstudie 21 juni
kl. 9 (över st til l vänster ), kl. 12 (över st til l
höger ) kl. 15 (nederst t ill vänster ) och kl. 18
(neder st til l höger ).

Dagsljus i bostäder
Krav på god tillgång till dagsljus i bostäder finns i BBR avsnitt 6:322, varför t idig
dagsljusstudie har gjorts både för befintliga och nya bostäder. Resultatet tas med i
kommande skede med byggnadernas utformning. Rum för mer än tillfällig vistelse i
bostaden berörs, undantaget är kök, badrum och hall.

I det befintliga lamellhuset klaras inte alla rum lägsta nivån beroende på de befintliga
längsgående balkongerna utmed Prästgårdsgatan. I det befintliga gårdshuset utmed
Mariagatan planeras balkonger för att t illföra boendekvaliteter dock behöver
balkongernas stor lek, placering och antal behöver studeras vidare för att bostädernas
tillgång till dagsl jus ej ska försämras.

I den nya högre byggnadsvolymen utmed Prästgårdsgatan finns enstaka rum i de lägre
våningarna som riskerar att hamna under gränsvärdet. Placering och storlek på fönster
och planlösning ses över under kommande skeden. I övrigt bedöms BBR-kraven uppnås,
vilket även gäller det nya gårdshuset utmed Tallgatan.

Strålning och magnetism
En nätstation ligger i souterräng invid lamellhusets gavelfasad, som delvis ligger inne i
byggnaden och delvis i souterrängläge. Placeringen är idag delvis på fastigheten
Bildhuggaren 11 och delvis på allmän platsmark. Nätstationen kommer att uppgraderas i
samband med om- och tillbyggnaden på fastigheten. Genom att den nya nätstationen
med högre kapacitet är mindre, kommer den kunna placeras utanför bostadshuset och
läget justeras så att den enbart kommer att ligga på kvarteret Bildhuggaren 11.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp (VA)
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. I centrala Sundbyberg finns i
dag ett kombinerat ledningsnät för dag- och spillvatten. Detta planeras att separeras.
Efter ombyggnation av Bildhuggaren 11, ska det inom fastigheten finnas två
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förbindelsepunkter. Dels den befintliga punkten i sydöstra delen vid Prästgårdsgatan,
dels ytterligare en förbindelsepunkt, i hörnet vid Tallgatan.
För att möjliggöra byggnation innan Sundbybergs nya stadskärna har realiserats vilken
kommer medföra en ny systemlösning för VA i området, har en möjlig lösning (placerad
utanför planområdet) för att hantera dag- och spillvatten, tagits fram i teknisk förstudie,
se bilaga.

Dagvatten
Anslutning från fastigheten till det kommunala ledningssystemet är etablerad i den
sydöstra delen av fastigheten längs med Prästgårdsgatan. Dagvatten från
anslutningspunkten leds därefter idag via ett kombinerat ledningsnät t ill centrala
Sundbyberg och vidare till Bromma reningsverk. Efter att dagvattnet renats släpps det
slutligen ut i Saltsjön.

Staden planerar att duplicera ledningsnätet i centrala Sundbyberg. Dagvatten från
fastigheten kvarteret Bildhuggaren 11 kommer därmed att i framtiden ledas till recipient
Ulvsundasjön och i denna utredning skal l därför miljökvalitetsnormer för Ulvsundasjön
beaktas. I samband med omdaningen av området föreslår staden att en ytterligare
förbindelsepunkt för dagvatten från utredningsområdet tas i bruk. Se även bilaga för
möjlig lösning innan ny systemlösning för VA tagits fram.

Marken inom utredningsområdet består främst av berg med ett tunt osammanhängande
lager av morän, vilket innebär begränsade möjligheter t ill infiltration av dagvattnet ner
till grundvattnet. Större delen av fastighetsmarken är underbyggd med garage och det är
enbart den norra delen av gården där en eventuell infiltration är möjlig.

Avfallshantering
Fastigheten planeras för mobil sopsug enligt Sundbybergs stads riktlinjer för
avfallshantering. Sopnedkast för hushållssopor placeras på gården och dockningsstation
för hämtningen finns på gården med angöring i fastighetsgräns från Mariagatan.
Lokalerna med fettavskiljare som behöver tömmas, planeras ske från Prästgårdsgatan.
Förskolans avfall kommer att hämtas från avsedd angöringsplats utmed Tallgatan.
Miljörum placeras i souterrängplanet av Lamellhuset , hämtning kan ske direkt via entré
från Prästgårdsgatan.

Värme och kyla
Byggnaderna kommer även i fortsättningen vara anslutna till befintligt nät för
fjärrvärme och fjärrkyla. Anslutningspunkt som nuvarande i hörnet
Tal lgatan/ Prästgårdsgatan.

El och tele
Anslutning till elnätet kommer att ske i befintligt läge, intill garageinfarten där
nätstation ligger, vid Prästgårdsgatan. Teleförsörjning kommer att ske via fiber i
befintligt läge i utmed Prästgårdsgatan.

Konsekvenser av planen

Miljökonsekvenser
MKN vatten

Dagvattnet leds idag via ett kombinerat ledningsnät t ill Bromma reningsverk där det
genomgår rening innan det leds ut i Saltsjön. Staden planerar att separera ledningsnätet
i centrala Sundbyberg, vilket innebär att dagvatten från fastigheten kommer att ledas till
recipient Mälaren-Ulvsundasjön. Ulvsundasjön har måttlig ekologisk status till följd av
miljögifter samt övergödning och uppnår ej god kemisk status på grund av förhöjda
halter av prior iterade ämnen. Mil jökvalitetsnormerna för Ulvsundasjön är god ekologisk
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status till 2021 och god kemisk status. Ämnena antracen, bly och blyföreningar samt
tributyltennföreningar har en tidsfrist till 2027.

I llustrationsplan från Dagvattenutredningen. För slag på fr amtida dagvattenhanter ing inom
detaljplaneområdet (Bild Tyr éns, 2021).

Inom centrala Sundbyberg ska dagvattenanläggningar utformas för att kunna rena
minst 10 mm dagvatten samt för att bidra till att Mälaren-Ulvsundasjön når god status.
Det innebär att 36 m3 ska omhändertas och renas inom utredningsområdet. LOD-
åtgärder som föreslås för fastigheten är växtbäddar och gröna tak. Växtbäddarna förses
med dränledningar i botten för bortledning av renat dagvatten. Föroreningsbelastningen
minskar från området vid jämförelse innan till efter omdaning med rening i växtbäddar
för alla ämnen.

Föroreningsbelastningen är liten från utredningsområdet efter vidtagna åtgärder men
eftersom belastningen på Ulvsundasjön kommer öka i samband med dupliceringen bör
belastningen av fosfor, TBT, PCB, PBDE, PFOS, koppar, bly, kadmium och antracen från
fastigheten bevakas. Det ämne som eventuellt kan komma att ge förhöjda halter efter
omdaning är fosfor, men utgående halt bedöms kunna minimeras med hjälp av korrekt
skötsel av de gröna taken. Ett flertal reningsåtgärder planeras för att Mälaren-
Ulvsundasjön ska nå god status även vid separering. Detta inkluderar
reningsanläggningar som även tar hand om dagvatten från befintlig stadsmiljö.

Kulturvärden
Karaktärsdrag och bebyggelsemiljön förstärks med planförslaget bland annat genom att
skapa en publik bottenvåning längs med Prästgårdsgatan och att planförslaget kopplar
ihop den mer småskaliga bebyggelsen mot norr med den mer storskaliga i syd.

Naturvärden
Med planförslaget kommer grönstrukturen på innergården, biotoptaket på gårdshuset
samt de gröna ytorna på lamellhusets takterrasser att förstärkas. Planförslaget innebär
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samtidigt att grönstrukturen längs med Tallgatan kommer att försämras där fyra
fullvuxna träd tas bort men föreslås kompenseras enligt redovisning för grönytefaktor.

Sociala värden
Sociala värden förstärks med bättre miljöer för förskolebarn och gemensamma
vistelseytor för boende.

Dag- och spi llvatten
Ledningsnät för dag- och spillvatten separeras inom fastigheten för att kunna koppla på
ett framtida separerat kommunalt avloppssystem. Risker för översvämning i vissa
lågpunkter kvarstår men kommer inte att försämras efter omdaning.

Trafik
Planförslaget innehåller ingen gatumark men planens genomförande innebär nya
trafiklösningar vid Bildhuggaren 11. Nya parker ingslösningar och separerade gångbanor
på Tallgatan och Prästgårdsgatan innebär en förbättring jämfört med dagsläget,
säkerheten för gående förstärks. Lastzon och lastintag vid Tallgatan har ett tillräckligt
avstånd från förskolans entré och utformningen av lastzonen innebär att backrörelser
vid leverans inte bedöms nödvändiga vilket är posit ivt ur en säkerhetsaspekt. Närmsta
parkeringsplats t ill förskolans entré är inom Boverkets byggregler om maximalt
gångavstånd på 25 meter samt för de andra lokalerna och bostäderna inom
planförslaget.

Markföroreningar
Markföroreningarna på förskolegård och lekplats bedöms inte utgöra en betydande
miljöpåverkan såvida planförslaget följer de rekommendationerna som tas fram i
utredningen om platsspecifika riktvärden med åtgärdsplan.

Ljusförhållanden
Planförslaget bedöms inte påverka ljusförhållandet för förskolans verksamhet på
förskolegården. Dock kommer gården att få ökad skuggning på sena eftermiddagar och
kväl lar. Vissa utrymmen i omkringl iggande byggnader kommer att få ökad skuggning
vissa timmar om året men det bedöms inte föranledda en bytande miljöpåverkan. Några
av de planerade lägenheterna når inte riktigt upp till kraven om dagsljusinsläpp.
Utformning och placering av dessa lägenheters fönster bör ses över för att uppnå
kravnivåerna.

Bullernivåer
Kravnivåer på ljudnivåer från väg, järnväg och flyg bedöms kunna klaras i de planerade
lägenheterna (i vissa lägen behöver tyst sida finnas i bostäderna alternativt att
smålägenheter placeras där) samt på innergården och takaltanen. Om balkongerna mot
Tallgatan på det nya gårdshusets förses med en avskärmande vägg utmed kortsidorna
mot nordväst bedöms inte buller ha en betydande miljöpåverkan.

Hälsokonsekvenser
Arbetet med planförslaget har beaktat de nationella målen för folkhälsan. Sundbybergs
stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att upptäcka brister
vid planeringen. Planförslaget har analyserats utifrån följande frågor: Främjar
planeringen utvecklingen för befolkningens hälsa med avseende på den sociala miljön?
Främjar planeringen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande r iskfaktorer? Står
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planeringen i samklang med kommunens övergripande mål? Det är främst tillgången till
rekreation i närområdet, service och arbetsplatser inom gång- och cykelavstånd som ger
ett positivt utfall i denna bedömning.

Jämställdhets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv
Arbetet med planförslaget har beaktat det nationella målet för jämställdhet. Enligt
Sundbybergs stads översiktsplan ska staden arbeta för att stärka kommunen med
avseende på trygghet och mångfald av naturliga mötesplatser som bidrar t ill en levande
miljö och jämlik användning av staden och dess utbud. Kvinnor och män ska ha samma
rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Trygghet och
säkerhet är två grundläggande behov i allas vardag. En trygg plats är en plats där en
mångfald av människor rör sig.

Barnets rättigheter
Den 1 januari 2020 trädde en ny svensk lag i kraft, Barnrättslagen (SFS 2018:1197). Till
grund för lagen ligger FN:s konvention om barnets rätt igheter, även kal lad
Barnkonventionen. I samband med planarbetet prövas planens innehåll i relation t ill
barnets rättigheter. På detta sätt synliggörs projektets påverkan på barn och unga.

En fördjupad barnkonsekvensanalys finns som bilaga till detaljplanen. Nedan följer en
kortare summering.

I och med att en förskola planeras berörs både barn i fastigheten och i närområdet, både
barn som går på förskolan och de som kan nyttja gårdsmiljön utanför förskolans
öppettider. En genomtänkt gårdsmiljö och ändamålsenliga lokaler med direktkontakt
med gården planeras. Eftersom förskolegårdens friyta understiger de uppsatta målen
ställs större krav på utformningen. Gården är planerad för varierad och god tillgång till
grönska, som stimulerar t ill aktivitet och är lugnande. Gården är också planerad att
kunna ge både sol och skugga för att kunna nyttjas på ett bra sätt över årets och vädrets
växlingar. Platsbesök med intervjuer med förskolepersonal i den befintliga förskolan har
genomförts för att veta hur de upplever förskolegården och närområdet idag. Barnen
som går på förskolan har bedömts vara för unga för att bli involverade i planeringen.

Barns l ika värde har beaktats genom att gårdens ytor har fördelats mellan olika karaktär,
så att de stimulerar både pojkar och flickor t ill fysisk aktivitet. En lekmiljö som är rik på
användbar vegetation uppmuntrar flickor och pojkar att leka tillsammans.
Förskolegården i planförslaget är mer var ierad och rymmer fler element än dagens
skolgård och innebär därmed en förbättring.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Kommunen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, prop. 2008/ 09:28, som syftar ti ll att undanröja hinder för
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rätt igheter. Målsättningen är att alla
personer ska vara delaktiga på lika villkor oavsett funktionshinder.

Bebyggelsen ska klara tillgängligheten i enlighet med Boverkets byggreglers (BBR:s)
krav på utom- och inomhusmiljö.
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Detaljplanens genomförande

Inledning
Detta avsnitt 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 i stället av plankartan och planbestämmelserna. Planen upprättas enligt
reglerna i plan-och bygglagen, PBL (2010:900), enligt dess lydelse från den 1 januari
2015.

Organisatoriska frågor

Preliminär tidplan
Samråd Q4 2021

Granskning Q2 2022

Antagande Q4 2022

Laga kraft (förutsatt att detaljplanen inte överklagas) Q1 2023

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
Fastigheten Bildhuggaren 11 ägs av Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Allmän plats
Detaljplanen omfattar ingen allmän platsmark.

Kvartersmark
Fastighetsägaren är byggaktör och 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 (SAVAB) är huvudman för allmänna
vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar, och ansvarar
för dess utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. SAVAB
ansvarar för att upprätta nya förbindelsepunkter i nära anslutning till fastighetsgräns.
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El, tele
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Access AB är
huvudman för telenätet. Huvudman för fjärrvärmenätet är Norrenergi AB. Sundbybergs
stadsnät AB/ Sundbybergs Bredband AB är huvudman för fiberoptiskt nät och plattform
för bredbandstjänster. Respektive huvudman svarar för ledningarnas drift och underhåll
fram till leveranspunkten. Byggaktören ansvarar för att kontakta berörd ledningsägare
innan åtgärder vidtas som påverkar ledningsägarnas anläggningar. Eventuell flytt av
ledningar bekostas av byggaktören.

Avtal
Exploater ingsavtal ska upprättas mellan staden och exploatören av Bildhuggaren 11
innan detaljplanen antas. Detta avtal reglerar närmre kostnads- och
ansvarsfördelningen mellan staden och exploatören. Exploateringsavtalet ska reglera
ansvar och finansiering för anpassning av gator och andra allmänna platser och
anläggningar samt andra åtgärder som är kopplade till detaljplanens genomförande.
Exploater ingsavtal ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med antagandet av
detaljplanen.

Markavtal ska tas fram mellan VA-huvudman och staden avseende nödvändigt
fördröjningsmagasin utanför planområdet.

Ledningsrättsavtal tecknas mellan ledningsrättsägare och markägare. Respektive
ledningsägare ansvarar för att ta fram ledningsrättsavtal samt ansöka om och bekosta
Lantmäteriförrättningen.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsindelningsbestämmelser
Nu gällande tomtindelning upphör att gälla inom Bildhuggaren 11 då ny detal jplan
vinner laga kraft. Nya fastighetsindelningsbestämmelser bedöms ej som nödvändiga. En
ändamålsenlig fastighetsindelning kan ske med stöd av bestämmelserna i plankartan.

Fastighetsbildning
All jord är indelad i fastigheter. En traditionell fastighet är avgränsad horisontellt på
marken. I teorin sträcker sig en fastighet från markytan in t il l jordens medelpunkt
och ut i rymden. En tredimensionell fastighet (hädanefter 3D fastighet) är t ill skillnad
från en tradit ionell fastighet även avgränsad vertikalt.

Ingen fastighetsbildning erfordras för överensstämmelse med detaljplanen.
Detaljplanen möjliggör däremot ny fastighetsbildning av traditionella fastigheter då
kvartersmarken har olika användning. Då detaljplanen omfattar områden med fler än en
tillåten markanvändning möjliggörs bildandet av 3D fastigheter. Ny fastighetsbildning
får prövas enligt villkoren i fastighetsbildningslagen. Fastighetsbildning i
överensstämmelse med detaljplanen kan, med hänsyn till bestämmelserna i
fastighetsbildningslagen, inte vara möjl ig. Lantmäterimyndigheten är den myndighet
som prövar åtgärder enligt fastighetsbilningslagen.

Servitut och ledningsrätt
Bildhuggaren 11 belastas av ledningsrätt för fjärrvärme till förmån för Norrenergi AB (se
akt: 0183–92/ 10.1). Rättigheten bedöms inte påverkas av förslaget. I övrigt saknas
kända inskr ivna rättigheter på Bildhuggaren 11.

Inom detaljplanen reserveras område för nätstation. Inom utrymmet finns idag delar av
befintlig nätstation tillhörande Vattenfall Eldistribution AB. Planbestämmelsen
möjliggör bildandet av ledningsrätt för nätstation.

Om ingen ny fastighetsbildning sker inom planområdet erfordras inga nya servitut.
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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.

Ingen befintlig gemensamhetsanläggning påverkas av detaljplanen. Om
fastighetsbildning sker inom planområdet kan nödvändiga gemensamhetsanläggningar
behöva bildas.

Ansökan om lantmäteriförrättning
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder ske. Ansökan
om avstyckning, bildande av gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller servitut
inlämnas till Lantmäteriet.

Tekniska frågor

Byggnation
I utförd utredning (riskbedömning avseende förorenad mark på Bildhuggaren 11,
Geoveta, 2020-04-03) har förekomsten av förorenande ämnen i marken konstaterats
och bedömts. Negativa konsekvenser för markmiljön bedöms vara mindre om
föroreningarna lämnas kvar än om de skulle grävas upp.

Vid markarbeten bör försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika damning. Om
förorenade massor behöver förvaras tillfälligt bör dessa förvaras och skyddas på ett sätt
som minimerar spridning. Vid avslutade markarbeten bör ytliga kontrollprover tas
innan marken åter tas i bruk.

I centrala Sundbyberg finns i dag ett kombinerat ledningsnät för dag- och spillvatten.
Systemet planeras att separeras. För att möjliggöra bebyggelse innan separer ingen är
genomförd har en möjlig lösning utanför planområdet tagits fram i teknisk förstudie, se
bilaga.

Ekonomiska frågor

Kommunalekonomiska konsekvenser
Genomförandet av planen innebär inga ekonomiska konsekvenser för staden.

Planavgift
Plankostnadsavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och kommunen angående
kostnaderna för upprättande av detaljplanen.

Bygglovsavgift
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har
fastighetsägaren rätt att få bygglov i enlighet med detaljplanen. Bygglovavgiften
debiteras enligt kommunens för t idpunkten gällande bygglovstaxa.

Kostnader för utbyggnad av allmän plats
Detaljplanen omfattar ingen allmän platsmark. Kostnader för åtgärder på allmän plats
utanför planområdet, som är nödvändiga för genomförandet av detaljplanen, ska
bekostas av exploatören och regleras i exploateringsavtal.

Kostnader för utbyggnad av kvartersmark
Fastighetsägare/ byggaktör bekostar åtgärder inom kvartersmark.
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Förrättningskostnader
Lantmäteriet tar betalt för sitt arbete vid ansökan om lantmäteriförrättning. Hur
uppkomna kostnader, så kallade förrättningskostnader, ska fördelas får avgöras av
Lantmäteriet.

Teknisk försörjning
För anslutning till det al lmänna VA-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt stadens då
gällande VA-taxa. Utbyggnad och drift av övrig teknisk försörjning (el, tele, fjärrvärme
och bredband) finansieras av anslutnings- och brukaravgifter.

Medverkande tjänstepersoner
Planhandlingarna har tagits fram av planenheten på samhällsbyggnads- och
serviceförvaltningen i samarbete med andra berörda tjänstepersoner i Sundbybergs
stad.

John Reinbrand Titt i Elert
planchef planarkitekt
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