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Version 7 - 2018-01-11 

Detta dokument och tillika verktyg innehåller sju checklistor för att underlätta undersökningen om 
en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan och är framtaget av Ekerö kommun 

(projektledare) tillsammans med Upplands-Bro och Järfälla kommuner under år 2015. Projektet har 
finansierats av Boverket genom regeringsuppdraget PBL Kompetens. Verktyget är anpassat för att 

kunna användas av fler kommuner och är fri att använda och förändra. Under 2018 pågår 
revidering av verktyget för att anpassa till ny lagstiftning som gäller från och med 1 januari 2018. 

Ändringar sedan den senaste versionen från 2018-11-23 är markerade i gult. 
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Inledning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 
undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att 
undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju 
checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 
eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 
indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker 
för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och 
nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 
störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker som 
bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en 
miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de 
tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 
bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen 
av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande 
miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex 
checklistorna används denna del som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande 
motiveras avslutningsvis.  

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. 

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. 
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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. 
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Sammanvägd bedömning 
Sammantaget bedöms planen inte innebära betydande miljöpåverkan. Påverkan förväntas ske inom 
nedan beskrivna områden, både positiva och negativa. Dock antas påverkan ej vara av betydande 
omfattning.  
 
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 och 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 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 spillvatten 
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 innebär nya trafiklösningar vid Bildhuggaren 11. Nya parkeringslösningar 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 positivt ur en säkerhetsaspekt. Närmsta parkeringsplats till förskolans 
entré är inom Boverkets byggregler om max 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 kvällar. Vissa utrymmen i 
omkringliggande 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 innehålls i de planerade lägenheterna samt på 
innergården. Om balkongerna mot Tallgatan på det nya gårdshusets förses med en avskärmande 
vägg utmed kortsidorna mot nordväst bedöms inte buller ha en betydande miljöpåverkan.  
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Miljökvalitetsnormer för ytvatten  
Dagvattennätet ska separeras, vilket innebär att dagvattnet leds mot Mälaren-Ulvsundasjön istället för 
Strömmen. Detta kommer att minska dagvattenbelastningen på Bromma reningsverk, och därmed 
förbättra processen. Mängden föroreningar till Strömmen kan därmed minska, vilket ökar dess 
chanser att nå miljökvalitetsnormerna.  
 
En ökad mängd dagvatten kommer att gå till Mälaren-Ulvsundasjön efter separeringen. 
Dagvattenutredningen visar att det är låga föroreningshalter samt belastning som kommer från 
området efter lokalt omhändertagande. Den låga belastningen bedöms inte ha någon påverkan på 
recipients möjlighet att nå miljökvalitetsnormerna.  
 
Motiverat ställningstagande 
Förslaget till detaljplan antas inte medföra en betydande miljöpåverkan och en strategisk 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- 
och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken behöver inte upprättas. 
 
Hantering 
Följande kompetenser har deltagit i framtagandet av undersökningen: planarkitekt, 
dagvattenstrateg, miljösamordnare och landskapsstrateg. 

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan 
ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser 
eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 
planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska 
göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB. 

Tillfälle att yttra sig över undersökningen ges i samband med samråd för detaljplanen.  

  

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P9
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Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 
PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 
gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 
är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 
PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-
verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 x 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 
av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 
ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 x 

Kommentar  

6 kap. 3 § 
MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast 
syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  x 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  x 

Kommentar  

2 § miljö-
bedömnings-
förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma 
att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 
7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 
27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 
tillstånd (Skyddad natur)? 

 x 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 
kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 x 

Kommentar  

 
 
  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K9P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till kulturvärden.  

Identifierade kulturvärden som kan komma att påverkas av planen. 

• Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 
• Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  

 

Beskrivning Befintligt karaktärsdrag i bebyggelse och bebyggelsemiljö 
 
Planområdet är beläget i en sluttning utmed Prästgårdsgatan i Centrala Sundbyberg. 
Inom området ligger idag två befintliga byggnader, båda uppförda år 1969. 
Utformningen bryter stadsdelens annars karaktäristiska rutnätsstruktur både genom 
sin utformning och höjd, och utgör en del av övergången mot den mer nutida 
arkitekturen mot Solna. Planområdets södra byggnad är en långsmal lamell där fyra 
bostadsvåningar står på en femte, utskjutande sockelvåning. Under den befintliga 
byggnaden finns ett parkeringsgarage. På fastigheten Längs med Prästgårdsgatan 
har markparkeringar avsatts för fordon. Fastighetens norra sida utgörs av en gård 
med lekplats och grönytor samt ett befintligt gårdshus mot Mariagatan. En förskola 
har verksamhetslokaler både i lamellbyggnaden och i gårdshuset där förskolegården 
skiljs av ett gångstråk. 
 
Den befintliga gårdens största ekosystemvärden är kopplade till fyra uppvuxna träd 
mot Tallgatan: en lind, en lönn, en tall och en hästkastanj. De ger stora 
upplevelsevärden genom storlek, lövverk och blomning vilket även beskrivs i 
checklistan naturvärden nedan. 
 

 
Flygfoto kvarteret Bildhuggaren 
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Bild, kvarteret Bildhuggaren med omgivningar.  
 

 
Foto på lamellbyggnadens fasad och gatumiljö från Tallgatan/Prästgårdsgatan. 
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Foto från Ekensbergsvägen på lamellbyggnadens fasad och gatumiljö intill tornet på kvarteret 
Sprängaren.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Påverkan på befintligt karaktärsdrag i bebyggelse och bebyggelsemiljö 
 
Planförslaget innebär att en fjärdedel av det befintliga lamellhuset rivs för att bygga 
till ett bostadstorn på södra sidan av fastigheten samt bygga ett nytt flerfamiljshus 
med förskola på fastighetens norra sida mot Tallgatan. Lamellhusets sockelvåning 
byggs också ut mot Prästgårdsgatan. 
 
Förslaget syftar bland annat till att förstärka bebyggelsemiljön genom att skapa en 
trevligare gatumiljö och ökade stadskvaliteter längs med Prästgårdsgatan. Genom att 
bygga ut sockeln och öppna upp fasaden för handel och restauranger blir 
bottenvåningen mer publik längs med Prästgårdsgatan. Befintliga markparkeringar 
tas bort för att istället nyttja garaget samt gatuparkering på ett effektivare sätt. En del 
av lamellhuset rivs och ett nytt torn byggs som både kopplar an till de befintliga högre 
bebyggelsen i sydost samt bryter upp den horisontella strukturen i kvarteret. På så 
sätt kopplar förslaget ihop den mer småskaliga bebyggelsen mot norr och den mer 
storskaliga i syd. 
 
Kvarteret kompletteras även med ett nytt förskole- och bostadshus utmed som 
kompletterar kvartersstrukturen, rutnätsstaden, och ramar in gården. Den nya 
byggnaden föreslås innehålla en förskola i två plan samt tre bostadsplan. 
Förskolegården kommer att ligga i direkt anslutning till förskolan vilket skapar en 
tryggare miljö för förskolans barn. 
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Förslaget med det nya flerfamiljshuset innebär att naturmark och de fyra träden intill 
Tallgatan kommer att behöva tas i anspråk vilket kommer att påverka befintligt 
karaktärsdrag i bebyggelsen och upplevelsevärden för boende och förbipasserande. 
 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Planförslaget innebär dels en positiv dels en negativ påverkan på karaktärsdraget i 
bebyggelsen och på bebyggelsemiljöer.  
 
Bebyggelsemiljön och karaktärsdragen förstärks genom att skapa publik 
bottenvåning längs med Prästgårdsgatan. Samt att ett nytt torn byggs som både 
kopplar an till det befintliga tornet på kvarteret intill och den större skalan i sydöstra 
delarna samt bryter upp den horisontella strukturen i kvarteret. Mot den mer 
småskaliga sidan, rutnätsstaden, norr om fastigheten På så sätt kopplar förslaget 
ihop den mer småskaliga bebyggelsen mot norr och den mer storskaliga i syd.  
 
Med det kompletterande flerfamiljshus som förstärks även kvartersstrukturen i 
rutnätsstaden och gården ramas in. Flerfamiljshuset innebär dock att värdefulla 
upplevelsevärden av träden längs med Tallgatan försvinner och bör därför 
kompenseras i utformningen av planförslagets grönstruktur.  
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 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till naturvärden.   

Identifierade naturvärden som kan komma att påverkas av planen. 
 

• Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 
• Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskrivning 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.  

 
Infrarött foto där man ser hur lite grönska (röd färg) det finns i närområdet 
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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 ekosystemvärden 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 tall- eller ädellövssambanden i regionen är troligen mycket 
marginell.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Förslaget med det nya flerfamiljshuset innebär att naturmark och de fyra träden intill 
Tallgatan kommer att behöva tas i anspråk vilket kommer att påverka befintligt 
karaktärsdrag i bebyggelsen och upplevelsevärden för boende och förbipasserande. 
 
Planförslaget har tillämpat stadens modell för att beräkna grönytefaktor och 
planförslagets grönytefaktor har en hög nivå. Fyra befintliga träd mot Tallgatan, lind, 
lönn, tall och en hästkastanj försvinner då ny bebyggelse tillkommer. För att 
kompensera det till viss del föreslås sju nya större träd som vid plantering har ett 
stamomfång på mer än 30 cm. Samtliga sju träd föreslås planteras i planteringsytor 
som ej är underbyggda och på så vis får träden gynnsamma växtförhållanden. De 
förslås 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 och vild karaktär där barnen leka bland träd, buskar och blommor samt gå 
över stockar och stenar 
 
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 stora vistelseytor med bland annat plats för odling. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

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

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till sociala värden.  

Identifierade sociala värden som kan komma att påverkas av planen. 

• Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

• Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 
fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

• Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
• Mötesplatser 
• Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Det närmsta större grönområdet är Tornparken, dit är det cirka 500 meter. Cirka 200 
meter bort ligger Sundbybergs kyrka med tillhörande grönyta. Även Lötsjön och dess 
grönområde ligger inom behörigt avstånd från planområdet.  
 
Den bebyggelse som i dagsläget finns inom Bildhuggaren 11 och således inom 
planområdet är ett lamellhus som inrymmer bostäder, LSS-boende, förskola och 
verksamheter. I Källar- /souterängplan finns ett garage. Dessutom tillhör en del av 
det smalhus som ligger norr om lamellhuset längs med Mariagatan fastigheten. 
Denna byggnad gränsar till innergården och innehåller bostäder samt en avdelning 
till förskolan. Förskolan är i dagsläget uppdelad på två lokaler i två olika byggnader 
och saknar direktkontakt till förskolegården. Förskolelokalerna har en barnyta på 
totalt 570 kvadratmeter vilket ger 7,1 kvadratmeter per barn.  
 
Fastighetens innergård utgörs till största del av en förskolegård med gröna och 
hårdgjorda ytor. Förskolegårdens yta är cirka 1300 kvadratmeter stor vilket ger 16,3 
kvadratmeter per barn. På förskolegården finns en solskyddad sandlåda, 
lekutrustning, klätterställning på mjuk asfalt, en mindre kulle med några träd och 
buskar. I norr avgränsas gården av en relativt hög stödmur. Förskolegården 
avgränsas med hårdgjorda gångbanor runt om gården som löper längs med 
lamellhuset och gårdshuset.  Förskolan saknar därför direktkontakt till gården från 
förskolelokalerna. Förskolegården är en del av befintlig bostadsgård och används 
därför även av barn utanför skoltid, främst under helger. En upphöjd plantering med 
buskage och mindre träd är placerad mellan förskolegården och gångbanan intill 
lamellhuset.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K8P9
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Foto på hårdgjord gångbana samt plantering på innergården. Lamellhuset i högerkant och 
gårdshuset i vänsterkant. 
   

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planförslaget syftar till att skapa en bättre förskolemiljö, fler bostäder och en större 
variation av lägenhetsstorlekar i kvarteret samt att utveckla och aktivera gatumiljön är 
utgångspunkten för den nya detaljplanen. Planförslaget innebär en delvis 
ombyggnad av befintligt lamellhus, delvis rivning av detsamma, samt uppförande av 
en ny byggnad i planområdets nordvästra hörn. Den nya byggnaden föreslås 
innehålla bostäder och de nya förskolelokalerna. 
 
Förskolans nya lokaler är i planförslaget samlade i det nya huset på Tallgatan. 
Sammanlagt är förskolelokalerna på ca 850 kvadratmeter och kommer fördelas på 4 
avdelningar. Även den totala barnytan utökas till 710 kvadratmeter vilket ger 8,9 
kvadratmeter barnytan per barn vilket innebär en förbättring mot dagens barnyta. 
Förskolans lokaler har direkt koppling till förskolegården samt en separat entré. Det 
planeras för barnvagnsförråd och ny cykelparkering till förskoleverksamheten på den 
nya innegården i nära anslutning till förskolebyggnaden. Placering av dessa syns 
strax söder om ny byggnad i situationsplanen. I samband med detaljplanens 
genomförande föreslås också en utveckling av förskolegården. Gården är planerad 
att innehålla olika zoner för lugna, aktiva och vilda miljöer. Zonerna erbjuder skugga, 
sandlek, lekredskap, odling, naturlika planteringar, utrymme för rörelse i olika 
riktningar, nivåskillnader, kullar, gungor och möjligheten att skapa platser för 
gemenskap/mellanmål/fester. Ska inte ngt stå om uteytan? 
 
I det befintliga lamellhuset föreslås användningen i stort vara densamma som idag. 
Detta innebär bostäder och LSS-boende med skillnaden att förskolan flyttas till nya 
lokaler. Förslaget möjliggör en ökning av antalet bostäder. Genomförd detaljplan 
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kommer tillåta 120 bostäder, i dagsläget finns det 60 lägenheter. I lamellhusets 
sydöstra hörn föreslås en tillbyggnad av en torndel, tornet föreslås bli 6 våningar 
högre än befintlig byggnad som är 5 våningar högt, 7 vånigar vid vid södra hörnet 
(Prästgårdsgatan lutar). Förslaget möjliggör även för service i form av kultur, 
restaurang och kafé utmed Prästgårdsgatan. 
 
På lamellbyggnaden kommer nya gemensamma vistelseytor att skapas för de 
boende med plats för odling, fest och umgänge i såväl solläge som i skyddad 
skugga.  
 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? 
Ja, en 
positiv 

påverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? 
Ja, en 
positiv 

påverkan 

Kommentar Planförslaget bedöms innebära en förbättring av friytans placering då förskolan får 
direkt anslutning till förskolegården. Dessutom samlas förskolans lokaler i en 
byggnad och den totala barnytan samt barnytan per barn utökas. Förskolegården 
klarar inte Boverkets riktlinjer för storlek på friytor. Däremot innebär planförslaget att 
förskolegården blir något större än i dagsläget och får ett mer varierat innehåll, vilket 
bedöms som positivt. Att skolgården får ett varierat innehåll innebär även att barn i 
olika åldrar kan nyttja gården utanför förskoleverksamhetens timmar. 
 
Nya sociala ytor skapas även för de boende på lamellhusets tak. 
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Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till materiella värden.  

Identifierade förekomster av materiella värden som kan komma att påverkas av planen. 

• Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt 
elnät, transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme 
och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

• Ledningsnät för vatten- och avloppsvatten 
• Återvinningsstationer? 
• Parkering för bil och cykel. 

Beskrivning Energiförsörjning? 
I länet kan idag kapacitetsbrist på elnäten inträffa vilket kan påverka möjligheten att 
göra nya anslutningar vid exploatering. I dagsläget råder inget problem med 
elförsörjningen till fastigheten. 
 
Ledningsnät för vatten- och avloppsvatten 
Fastigheten avvattnas idag via servis till kombinerat ledningsnät i Prästgårdsgatan 
med otillräcklig kapacitet.  
 
Parkering för bil och cykel 
Utmed Tallgatan och Prästgårdsgatan finns det markparkeringsplatser. Under 
lamellhuset längs med Prästgårdsgatan finns det ett garage för bilar och cyklar som 
täcker dagens behov av parkering för boende. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Energiförsörjning 
Förfrågan kring exploatering och möjligheten att öka kapaciteten till fastigheten har 
ställts av fastighetsägaren till nätägare.  
 
Vattenledningar Ledningsnät för vatten- och avloppsvatten 
Med planförslaget kommer fastighetens ledningsnät att separeras för spill- och 
dagvatten. Fastighetens dagvatten kommer infiltreras i så stor omfattning som 
möjligt. Dessutom kommer möjliggöras för att ansluta dv-och spill till ny 
anslutningspunkt i Tallgatan. Tidplan och lösning för SAVAB´s arbete med att öka 
kapaciteten i ledningsnätet är ej ännu klarlagt.  
 
Parkering för bil och cykel 
Gatumarken ingår ej i detaljplaneområdet. Däremot kommer befintliga 
markparkeringar tas bort då gatan byggs om som en följd av detaljplanen, med 
längsgående kantstensparkering i stället för tvärställda. På så vis ökar även 
säkerheten för förbipasserande som slipper fordon som passerar gångbanan från 
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markparkering ut i körbanan. Fastighetens garage kommer att utnyttjas på effektivare 
sätt för både bil- och cykelparkering. Planförslaget syftar även till att uppmuntra 
cykelanvändningen i högre grad genom att skapa goda möjligheter för cykelparkering 
i garaget, nära parkeringens utfarter och som kan nås från alla byggnader i kvarteret. 
I planförslaget är det cirka 15 meter från närmsta parkering till förskolans entré samt 
till de övriga lokalerna och bostäderna inom planförslaget. Boverkets byggregler 
anger ett max gångavstånd på 25 meter. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Energiförsörjning 
Idag kan viss risk för kapacitetsbrist på elnäten råda i länet. Fastighetsägaren 
behöver kontrollera med nätägaren ifall risk för fastighetens elförsörjning vid 
exploatering föreligger. Risken bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan.  
 
Ledningsnät för vatten- och avloppsvatten 
Planförslaget innebär att dag- och spillvatten separeras inom fastigheten för att 
kunna koppla på ett framtida separerat kommunalt avloppssystem.  
 
Parkeringsplatser för bil och cykel 
Planförslaget innebär även en förbättring vad gäller säkerheten vid parkeringsplatser 
samt tillgången och tillgängligheten för parkering av cyklar.  
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Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Identifierade risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att 
påverkas av planen.   

• Översvämning 
• Olyckor 
• Markföroreningar 
• Ljusförhållanden  
• Buller 
• Markradon 

 

Beskrivning Översvämningar  
På fastigheten finns ytor med lågpunkter som kan komma att översvämmas vis 100-
årsregn. Ytorna ligger på fastighetens innergård, främst på de hårdgjorda ytorna. 
Fastigheten har ett instängt område i lågpunkten intill det befintliga gårdshuset. 
Tillrinningsområdet är dock litet, och består endast av kvartersmarken. Området är 
därför ingen lågpunkt till ett större avrinningsområde.  
 

 
Karta över lågpunkter och ytor som riskeras att översvämmas vid 100-årsregn. 

Risker för olyckor  
 
Farliga anläggningar 
Fastigheten ligger i Sundbyberg där flertalet verksamheter finns som utgör potentiella 
riskkällor, det vill säga tillståndspliktiga verksamheter eller transporter av farligt gods 
som kan orsaka dödsfall hos människor inom planområdet. Framförallt är det Arvid 
Nordqvist som hanterar 18 m3 gasol är klassat som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 
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§ lagen om skydd mot olyckor ligger ca 70 meter från planområdet (mätt mellan 
tomtgränser). Därtill sker även leveranser av gasol förbi planområdet på 
Ekensbergsvägen som är närmaste väg från Frösundaleden (rekommenderad väg 
för farligt gods) på ett avstånd om ca 40 meter mätt från vägkant till tomtgräns. Det 
finns även risker förknippade med Mälarbanan som transporterar farligt gods och 
andra verksamheter i närområdet som hanterar farliga ämnen. Mälarbanan ligger 
230 meter söder om planområdet. Närmast detaljplaneområdet är även Grillska 
gymnasiet som också transporterar farligt gods. 
 
Trafikolyckor 
Angöring till förskolan sker i dag från Mariagatan som ansluter till planområdet i 
öster. Via Mariagatan sker idag både leveranser samt de flesta hämtningar och 
lämningar av barn. Mariagatan är en lugn lokalgata utan genomfartstrafik. Tallgatan 
som löper väster om planområdet är något mer trafikerad då det sker 
genomfartstrafik via anslutning till Prästgårdsgatan. Enligt planförslaget kommer i 
framtiden angöring till förskolan ske här. Båda gatorna har en hastighetsbegränsning 
på 30 km/h. Utmed Tallgatan finns det i dagsläget parkering och gångtrafikanter 
hänvisas till utrymmet mellan parkering och körbana. Under lamellhuset längs med 
Prästgårdsgatan finns det ett parkeringsgarage för bilar och cyklar. Angöring till 
garaget sker i lamellhusets sydöstra kortsida vilket innebär trafik över gångbanan 
längs Prästgårdsgatan. 
 
Markföroreningar 
En miljöteknisk utredningen har genomförts för Bildhuggaren 11, daterad 2020-01-
21. Av utredningen framgår 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 och föroreningarna har hittats inom lekområdet 
där barn vistas regelbundet i dagsläget. Utredningen rekommenderar att en 
riskbedömning med platsspecifika riktvärden och en åtgärdsplan tas fram för att 
bedöma om föroreningarna utgör en risk för de som vistas på området och hur 
eventuella risker bör hanteras.  
 
Fastighetsägaren har gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten på Sundbybergs stad 
samt beställt en riskbedömning utifrån platsspecifika riktvärden med åtgärdsplan. 
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Karta över samtliga punkter för miljöprover. De punkter där ämnen i halter över KM påträffats 
visas med orange markering. De uppmätta halterna redogörs för på respektive punkt. I punkt 
M2 och M5 uppmättes inga halter över riktvärden för KM. Samtliga halter är angivna i mg/kg 
torr substans. 
 
Ljusförhållanden 
Befintliga byggnader skuggar idag innergården samt omgivande byggnader i olika 
hög grad under dagens timmar med solljus. Solskyddade ytor finns på lekplatsen 
idag. Befintlig skuggning beskrivs i framtagen sol-/skuggstudie som visar befintliga 
byggnaders ljus- och skuggförhållanden under året. 
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Illustration: Sol-/skuggstudier befintlig situation 21 mars/september 
 BYTS till uppdaterade 
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Illustration: Sol-/skuggstudier befintlig situation 21 Juni 
 
Buller  
Enligt en Bullerkartläggning från 2011 klarar fastighetens byggnader maxnivåerna för 
ekvivalenta ljudnivåer för väg och järnväg. Även de maximala ljudnivåerna för väg 
och järnväg. 
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Bullerkartläggning 2011, ekvivalent ljudnivå från väg och järnväg. 
 
 

 
Bullerkartläggning 2011, maximal ljudnivå från väg och järnväg. 
 
Markradon 
Fastigheten ligger inom ett högriskområde för markradon enligt stadens 
översiktsplanering. 
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Identifierade miljökvalitetsnormer som inte följs i de områden som kan antas påverkas av planen. 

• Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
• Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

Beskrivning Dagvattnet leds idag via ett kombinerat ledningsnät till Bromma reningsverk där det 
genomgår rening innan det leds ut i Saltsjön med recipienten Strömmen som är en 
klassad vattenförekomst enligt vattendirektivet. I framtiden kan det bli aktuellt att 
duplicera ledningsnätet kring Sundbybergs centrum och aktuell recipient blir då 
istället vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön. 
 
Strömmen har enligt senaste bedömningen (2017) en otillfredsställande ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. Ämnen som inte uppnår god kemisk status i 
vattenförekomsten är kvicksilver, polybromerade difenyletrar, PFOS, antracen och 
tributyltenn. Miljökvalitetsnormen för ekologisk status är måttlig ekologisk status 
2027. Kemisk status har tilldelats miljökvalitetsnormen god kemisk status. Undantag 
har gjorts för antracen, bly och tributyltenn föreningar där tidsfristen satts till 2027. 
 
Mälaren-Ulvsundasjön har enligt senaste bedömningen (2017) en måttlig ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. God ekologisk status ska uppnås till 2021 
och för kemisk status har undantag gjorts för antracen, bly och tributyltenn föreningar 
med förlängd tidsfrist till 2027.  
 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Beskrivning Översvämning  
Framtida höjdsättning inom gårdsmark kommer variera mellan cirka 26.50 till 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 till vare sig Mariagatan i öster eller 
Tallgatan i väster då dessa är högre belägna.  
 
Risker för olyckor 
 
Farliga anläggningar 
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. Dessutom ligger Mälarbanan 
strax söder om planområdet samt Arvid Nordqvist som hanterar 18 m3 gasol. En 
riskbedömning har tagits fram i samband med planförslaget som utvärderar riskerna 
och om eventuella riskreducerande åtgärder krävs. Resultatet av riskbedömningen 
påvisar att inga riskreducerande åtgärder behöver vidtas och planförslaget bedöms 
som lämpligt. 
 
Trafikolyckor 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Planförslaget innebär nya trafiklösningar vid Bildhuggaren 11. Tallgatan och 
Prästgårdsgatan får en separerad gångbana och ny parkeringslösning utmed 
Fastigheten. Lastzon och lastintag placeras vid Tallgatan med tillräckligt avstånd från 
förskolans entré. Lastzonen utformas på sådant sätt att backrörelser vid leverans inte 
bedöms nödvändiga.  
 
Markföroreningar 
Med planförslaget och den marktekniska undersökning som följde har 
markföroreningar påträffats. Planförslaget innebär ingen större förändring av vilka 
ytor som barn kommer att leka och vistas på. Genom att följa och genomföra de 
rekommendationer som tas fram i utredningen om platsspecifika riktvärden med 
åtgärdsplan, minskar fastighetsägaren riskerna för att barn exponeras för 
markföroreningarna.  
 
Ljusförhållanden  
En sol-/skuggstudie har tagits fram för planförslaget. Planförslaget innebär att 
lamellbyggnadens höjd blir något lägre i den nordvästra änden där den översta 
våningen för fläktar rivs. I lamellbyggnadens sydöstra ända där det nya tornet byggs 
blir höjden istället betydligt högre. Skuggning av innergård och omgivande 
byggnader blir därför något lägre från lamellbyggnadens nordvästra ände. 
Planförslagets nya torn kommer att framförallt att öka skuggning under eftermiddag 
och kväll på de byggnaderna som ligger norr och öster om tornet. Det nya 
gårdshuset kommer framförallt att öka skuggning under morgnar och förmiddagar på 
byggnaden nordväst om det nya gårdshuset, dvs på andra sidan Tallgatan. Samt öka 
skuggning på bygganden 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 riktlinjer kring sol- och skuggförhållanden.  
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Figur över sol-/skuggstudie 21 mars/september  

Byt ut till uppdaterade 
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Figur över sol-/skuggstudie 21 juni. 

Till planförslaget har även en dagsljusstudie för bostäderna genomförts. Några av 
rummen i de nya byggnaderna når inte helt upp till Boverkets byggreglers krav på 
dagsljusprestanda. Detta kan åtgärdas genom förändrad planlösning. 
 
Buller  
Till planförslaget har ljudnivåer orsakade av väg-, spår och flygtrafik utretts för att 
bedöma påverkan på det planerade området. Beräkningarna visar att riktvärdena för 
de ekvivalenta ljudnivåerna innehålls vid samtliga fasader på de nya byggnaderna, 
Tornet vid Prästgårdsgatan och det nya gårdshuset längs Tallgatan. Detta innebär 
att man i arbetet med husens planlösningar inte behöver ta hänsyn till trafikbuller.   
Det nya gårdshusets balkonger mot Tallgatan behöver dock förses med en 
avskärmande vägg utmed kortsidorna mot nordväst för att innehålla riktvärdet för 
ljudnivåer på uteplats. Riktvärdena på förskolegården innehålls utan åtgärder. 
Utredningen visar även på att vibrationer och stomljud bedöms tillräckligt låga utan 
åtgärder och att fastigheten ligger utanför influensområdet för flyg- och markbuller 
från Bromma flygplats. 
  
Markradon 
Planförslaget ligger inom ett högriskområde för markradon. Lämpliga skyddsåtgärder 
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i byggnaderna för att skydda boende för exponering behöver omhändertas i 
samband med bygglovsskedet.  
 
Miljökvalitetsnormer för ytvatten  
Länsstyrelsen kräver att man ska jämföra med recipienten vad gäller 
dagvattenutredning och inte jämföra befintlig plan med nytt planförslag. 
 
Till planförslaget har en dagvattenutredning tagits fram med syfte att utreda framtida 
dagvattensituation. Dagvattenutredningens flödesberäkningar påvisar en minskad 
avrinning från aktuell fastighetsmark efter omdaning utifrån ett dimensionerande 20 
års regn samt ett klimatanpassat 20 års regn. Eftersom dagvatten som avrinner från 
fastigheten idag genomgår rening i Bromma reningsverk bedöms fastighetens 
påverkan på recipienten vara försumbar. I framtiden efter att dupliceringen 
genomförts kommer fastigheten att bidra med en ökad belastning på Ulvsundasjön. 
De åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten som föreslagits i fastigheten 
bedöms i största möjliga mån minska den negativa påverkan som denna förändrade 
avledning kan komma at ha på Ulvsundasjön. Utgående belastning och halter från 
detaljplaneområdet efter dagvattenrening är låga. Utifrån detta resonemang bedömer 
utredningen att planförslaget ej påverkar möjligheten för att nå uppsatta 
miljökvalitetsnormer för recipienten. 
 
Separeringen måste även ses i ett större sammanhang, där separering av det 
kombinerade nätet bidrar till en förbättrad reningsprocess i Bromma reningsverk, 
som därmed minskar belastningen på recipienten Strömmen dit vatten från 
reningsverket leds idag.    

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kommentar Översvämning  
Översvämningssituationen kommer inte att försämras efter omdaning. 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 till vare sig Mariagatan i öster eller Tallgatan i väster 
då dessa är högre belägna. 
 
Risker för olyckor 
 
Farliga anläggningar 
Resultatet av genomförd riskbedömningen påvisar att risker förknippade med 
anläggningar i området som hanterar farliga ämnen är tolerabla eller försumbara och 
att inga riskreducerande åtgärder därför behöver vidtas. Riskerna bedöms därför inte 
ha en betydande påverkan.  
 
Trafikolyckor 
Planförslaget innebär nya trafiklösningar vid Bildhuggaren 11. Nya 
parkeringslösningar och separerade gångbanor på Tallgatan och Prästgårdsgatan 
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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 positivt ur en säkerhetsaspekt. Närmsta parkeringsplats till 
förskolans entré är inom Boverkets byggregler om max gångavstånd på 25 meter 
samt för de andra lokalerna och bostäderna inom planförslaget. 
 
Markföroreningar 
Utredningen om platsspecifika riktvärden syfte är att anpassa bedömningen av 
riskerna förknippade med markföroreningarna efter de lokala förutsättningarna, 
markförhållandena och behoven på den specifika platsen. På så vis kan rätt åtgärder 
vidtas. 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 kvällar. Vissa utrymmen i omkringliggande 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 innehålls i de planerade 
lägenheterna samt på innergården. Om balkongerna mot Tallgatan på det nya 
gårdshusets förses med en avskärmande vägg utmed kortsidorna mot nordväst 
bedöms inte buller ha en betydande miljöpåverkan.  
 
Miljökvalitetsnormer för ytvatten  
Dagvattennäteti Sundbybergs stadskärna ska separeras, vilket innebär att dagvattnet 
leds mot Mälaren-Ulvsundasjön istället för Strömmen. Detta kommer att minska 
dagvattenbelastningen på Bromma reningsverk, och därmed förbättra processen. 
Mängden föroreningar till Strömmen kan därmed minska, vilket ökar dess chanser att 
nå miljökvalitetsnormerna.  
 
En ökad mängd dagvatten kommer att gå till Mälaren-Ulvsundasjön efter 
separeringen. Dagvattenutredningen visar att det är låga föroreningshalter samt 
belastning som kommer från området efter lokalt omhändertagande. Den låga 
belastningen bedöms inte ha någon påverkan på recipients möjlighet att nå 
miljökvalitetsnormerna. En separeringsstrategi håller också på att tas fram i samband 
med det lokala åtgärdsprogrammet för Ulvsundasjön, VA-handlingsplanen och 
Sundbybergs nya stadskärna. Denna ska se avrinningsområdet som helhet, och 
vilka åtgärder staden måste vidta för att Mälaren-Ulvsundasjön ska uppnå MKN.  
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Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning  

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön? Ja  

Bedömning Sammantaget bedöms planen inte innebära betydande miljöpåverkan. Påverkan 
förväntas ske inom nedan beskrivna områden, både positiva och negativa. Dock 
antas påverkan ej vara av betydande omfattning.  
 
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 och 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 samtidigt att grönstrukturen längs med Tallgatan kommer att försämras där 
fyra fullvuxna träd tas bort men föreslås kompenseras enligt redovisning för 
grönytefaktor.  
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Sociala värden  
Sociala värden förstärks med bättre miljöer för förskolebarn och gemensamma 
vistelseytor för boende. 
 
Dag- och spillvatten 
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 innebär nya trafiklösningar vid Bildhuggaren 11. Nya 
parkeringslösningar 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 positivt ur en säkerhetsaspekt. Närmsta parkeringsplats till 
förskolans entré är inom Boverkets byggregler om max 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 kvällar. Vissa utrymmen i omkringliggande 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 innehålls i de planerade 
lägenheterna samt på innergården. Om balkongerna mot Tallgatan på det nya 
gårdshusets förses med en avskärmande vägg utmed kortsidorna mot nordväst 
bedöms inte buller ha en betydande miljöpåverkan.  
 
Miljökvalitetsnormer för ytvatten  
Dagvattennätet inom Sundbybergs stadskärna ska separeras, vilket innebär att 
dagvattnet leds mot Mälaren-Ulvsundasjön istället för Strömmen. Detta kommer att 
minska dagvattenbelastningen på Bromma reningsverk, och därmed förbättra 
processen. Mängden föroreningar till Strömmen kan därmed minska, vilket ökar dess 
chanser att nå miljökvalitetsnormerna.  
 
En ökad mängd dagvatten kommer att gå till Mälaren-Ulvsundasjön efter 
separeringen. Dagvattenutredningen visar att det är låga föroreningshalter samt 
belastning som kommer från området efter lokalt omhändertagande. Den låga 
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belastningen bedöms inte ha någon påverkan på recipients möjlighet att nå 
miljökvalitetsnormerna. Staden tar även ett helhetsgrepp och planerar ett flertal 
dagvattenanläggningar utanför detaljplaneområdet för att ta hand om dagvatten från 
befintlig och planerad stadsmiljö. Detta görs inom arbetet med Sundbybergs nya 
stadskärna.  
 

Motiverat ställningstagande 

Förslaget till detaljplan antas inte medföra en betydande miljöpåverkan och en strategisk 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § 
plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken behöver inte upprättas.  

 

  



 

Bilaga 1 
Kulturvärden 
Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 

� Biologiskt kulturarv 
� Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 
� Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  
� Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
� Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
� Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
� Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 

� Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML  
� Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML  
� Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML  
� Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  
� Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
� Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  
� Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
� Landskapsbildskyddsområde  
� Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  
� Världsarv (Information) 

 
Naturvärden 
Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

� Naturtyper enligt habitatdirektivet  
� Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 
� Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan  
� Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen  
� Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag  
� Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

� Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka 
Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

� Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & 
naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 

� Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
� Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 
� Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  
� Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

� Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  
� Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  
� Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  
� Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 
� Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB  
� Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB 
� Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 
� Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 
� Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
� Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
� Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
� Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P27
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P12
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P3


 

 

� Landskapsbildskyddsområde 
� Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  
� Världsarv  
� Biosfärsområden  
� Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen  
� Skyddade marina områden enligt OSPAR  
� Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 
Sociala värden 

 Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
� Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller 

bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
� Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, skidbackar, lekplatser, 

ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och 
klättring. 

� Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
� Tysta områden 
� Turistdestinationer 
� Mötesplatser 
� Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

� Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  
� Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  
� Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  
� Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
� Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
� Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
� Landskapsbildskyddsområde  
� Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  
� Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB  
� Världsarv 
� Biosfärsområden 

 

Materiella värden  
Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 
Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

� Skog (skogsbruk) 
� Fiske (vilt och odling) 
� Mark till rennäring 
� Ängs- och betesmark (jordbruk) 
� Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
� Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
� Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

� Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
� Mineraler, bergarter, jordarter 
� Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
� Färskvatten (grundvattenförekomster) 
� Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer och fossil) 

Övriga materiella värden: 

� Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
� Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, transformator- och 

kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för 
båt och bil) 

� Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
� Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
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� Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, 
tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

� Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
� Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 

räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
� Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, 

omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

� Miljöskyddsområde (7 kap. 19–20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
� Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 
� Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
� Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
� Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
� Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 

vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
� Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 
Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

� Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, lavin, 
erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

� Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
� Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
� Verksamheter som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, luftföroreningar 

inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 
� Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 
� Utomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning) 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas påverkas av planen. 

� Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
� Miljökvalitetsnorm för buller  
� Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten  
� Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten  
� Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten  
� Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten  
� Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 
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