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Program för kvarteret Orgeln 7 vid Järnvägs/Sturegatan 
i centrala Sundbyberg 

 

 
Planeringsprocessen  
Detta är ett planprogram. Planprogrammet görs tidigt i 
planeringsprocessen och anger utgångspunkter och mål för planen. 
Under programskedet hålls ett programsamråd med myndigheter, 
sakägare och andra som är berörda. Utöver programsamrådet ges 
ytterligare två tillfällen att lämna synpunkter på förslaget. 
Planförfarandet sker enligt äldre plan- och bygglagen, PBL (1987:10). 
 
 

 
 
 

 
 
Bakgrund och syfte och huvuddrag 
Kommunfullmäktige har den 28 mars 2011 beslutat att ge 
stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja 
detaljplanearbete för fastigheten Orgeln 7.  
Utgångspunkten för planarbetet ska vara Vision Sundbybergs 
stadskärna 2020. 
 
Fastigheten ligger i Sundbybergs historiska stadskärna och har ett 
strategiskt viktigt läge. Idag utgör fastigheten ett sammanhängande 
kvarter med en blandning av kontor, lager och butiker. Bruttoarean är 
ca 27 000 m2 exklusive yta för ca 150 parkeringsplatser. Fabege AB 
äger fastigheten genom bolaget Orgelspelet AB, de avser att ändra 
gällande detaljplan för att möjliggöra utökad byggrätt genom 
påbyggnad och ändrad användning av fastigheten. En påbyggnad 
förväntas ge ett nettotillskott på ca 5000 m2 bruttoarea vid 
kontorsanvändning. Eventuellt kan vissa delar av byggnaden 
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omvandlas/nyproduceras för bostäder. Även byggnadens fasad i 
gatuplanet och entréerna mot järnvägsgatan ska utvecklas. 
 
Det nya förslaget förutsätts också visa hur en påbyggnad av fastigheten 
respektive en tilltalande fasadlösning bäst kan bidra till en 
gestaltningsmässigt väl utvecklad helhetsbild för den aktuella delen av 
stadskärnan. I detta sammanhang bör det också tas hänsyn till den 
värdefulla konst som återfinns i pelargången på den södra sidan av 
fasaden. 
 

 
programområdet 
 

Programområdet 
Programområdet ligger i centrala Sundbyberg. Kvarteret omges mot 
norr av Sturegatan, mot öster Lysgränd, mot söder Järnvägsgatan och 
mot väster Rosengatan. 
 
 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2010 
under kapitel 2, vision och prioriterade områden, anges att ”Vision för 
Sundbyberg 2020” ska ligga till grund för planering i det aktuella 
kvarteret. Där anges för kvarteret Orgeln att fastigheten är viktig att 
utveckla för att lyfta de östra delarna av Sturegatan och Järnvägsgatan. 
Här finns möjligheter att komplettera bebyggelsen med påbyggnader 
och nya volymer mot gatan. Under översiktsplanens rubrik, utveckling 
av kulturhistoriskt intressanta miljöer, sägs om Sturegatan att 
gatumiljön karaktäriseras av varierande bebyggelse i fyra till fem 
våningar från olika tidsepoker. Skalan och den varierade gatubilden ska 
värnas. Möjligheten att bygga på och komplettera byggnader som 
saknar kulturhistoriskt värde, utan att den rådande skalan påverkas 
negativt, ska studeras. 
 
Detaljplan 
Inom programområdet gäller detaljplan 197 från år 1972. Byggnaden 
ska användas för handelsändamål. Högsta tillåtna byggnadsyta är 
25 000 m2. Största grundläggningsdjup är 3,5 meter över kommunens 
nollplan och största byggnadshöjd över kommunens nollplan är, mot 
järnvägsgatan, 27,7 meter och mot Sturegatan 36,7 meter förutom en 
lägre del närmast Sturegatan där byggnadshöjden är satt till 33,4 meter. 
Vid nedgång till tunnelbana och längs Järnvägsgatan, till en bredd av 
fyra meter i gatuplan, ska marken vara tillgänglig för allmän gångtrafik. 
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Gällande planer 
 
 
Förutsättningar 
Bebyggelse 
Fastigheten ligger i Sundbybergs stadskärna med Sturegatan och 
Järnvägsgatan som två för staden betydelsefulla stråk. Mot 
Järnvägsgatan möter kvarteret ett storskaligt stadslandskap med järnväg 
och gator. Området är under kraftig omdaning med ny bebyggelse på 
motsatt sida järnvägen, nya tvärbanan och upprustning av torgytor och 
gator. I kvarteret Plåten på järnvägens södra sida har en ny detaljplan 
antagits för att omvandla kvarteret för bland annat konor, handel och 
bostäder och i kvarteret Cirkusängen vid Landsvägen kommer en 
kontorsbyggnad i sex till nio våningar att uppföras inom kort. Det nya 
kontoret kommer att ha sin lägsta del mot den nyligen uppförda 
tvärbanebron och Ekensbergbron för att harmonisera med 
angränsande kontorsbebyggelse. 
  
Mot Järnvägsgatan har kvarteren en strikt rutnätsindelning där 
kvarteren väster om kvarteret Orgeln kännetecknas av ett småskaligt 

och uppbrutet bebyggelsemönster i fem våningars höjd. Mot öster 
bryts småskaligheten till en mer storskalig bebyggelse inom kvarteren. 
  
Mot Sturegatan är byggnationen varierande med delvis öppna gårdar 
mot gatan. Byggnadshöjden är huvudsakligen fem – sex våningar. 
Kvarteren Orgeln och Godset tillsammans med kvarteret Magasinet 
har den högsta takfotsnivån längs gatan förutom där byggnaderna 
uppförts tvärställda med gavlarna mot gatan. 
 

 
Kvarteret Orgeln, hörnet Lysgränd/Järnvägsgatan  
 
Byggnaden/kvarteret 
Byggnaden uppfördes år 1964 i en modernistisk stil. Ett flertal 
ombyggnader och fasadändringar har genomförts från 70-talet till och 
med 2000- talet. Hela kvarteret är bebyggt i ett stycke med garageplan 
för parkering, lager och lastgata samt butiks- och kontorsvåningar. 
Ovan den kvartersstora butiksvåningen består kvarteret av två 
byggnadskroppar. Mot Sturegatan, en skivhusdel i sex våningar från 
gatan räknat med en lägre del i fem våningar närmast Sturegatan. Den 
lägre delen ansluter till takfotshöjderna längs gatan och är även 
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indragen vid gathörnen. Mot Järnvägsgatan består volymen av en 
kompakt fyravåningsbyggnad. 

Interiört innehåller byggnaden mot Sturegatan fyra våningar 
parkering/lager och inlastning under mark, butiker i markplanet och 
kontor i våningarna ovanför. Mot Järnvägsgatan finns två våningar 
under mark med angöring/parkering/restaurang. Där är också nedgång 
till tunnelbana och järnväg. Ovan mark finns butiker i två plan med två 
kontorsvåningar ovanpå.  

Fasaderna är beklädda med gult tegel med en horisontell indelning med 
fönsterpartier i vit plåt. Fasaden mot Sturegatan är beklädd med vit plåt 
med horisontella fönsterband. Bottenvåningens butiksfasader har en 
svart granitsockel med vita fönsteromfattningar runt skyltfönstren.  

 
 

Sturegatan mot sydöst och kvarteret Orgeln. I förgrunden kvarteret Posten  

 

 
Rosengatan mot Sydväst med kvarteret Orgeln näst längst ner i bilden 
 
Byggnaden kännetecknas också av den pelararkad som löper längs 
Järnvägsgatan med ytskikt på pelarna av svart granit och utsmyckning i 
form av reliefer av konstnären Sievert Rapp. Konstverket har titeln 
”Sundbybergs Zoo”. 

Invändigt finns två ursprungliga trapphus med ovanligt höga kvalitativa 
detaljer, vackert gestaltade med figurativ kakelvägg och trappa med 
mässingräcke. Golv och väggar är beklädda med marmor.  
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Konstrelieferna i arkaden 

 
Trapphuset 

 
Historik/kulturhistoriskt värde 
Centrala Sundbyberg norr om Järnvägen har i princip undgått den 
stadsförnyelse som skedde i många Svenska städer under 60- och 70 
talet undantaget ett fåtal kvarter, bland annat kvarteret Orgeln. 
Kvarteret Orgeln fick sin nuvarande utformning år 1964 med en 
byggnad som motsvarar hela kvarteret. Det intilliggande kvarteret 
Godset omvandlades enligt samma princip år 1975. Båda kvarteren 
ritades av arkitekt Rolf Runefelt.  
 

Stadsdelen har en välbevarad och omväxlande kärna. Olika tiders 
byggnadsstilar, villkor och funktioner har format stadsbilden vilket har 
resulterat i en fungerande och småskalig stadskultur. Någon inventering 
utifrån bebyggelsemiljöns gemensamma kulturhistoriska värden har 
inte genomförts för kvarteren kring Sturegatan. 
 
På motsatt sida av kvarteret Orgeln vid Sturegatan ligger Folkets hus, 
en slätputsad trevåningsbyggnad med biosalong och samlingslokal ritad 
av arkitekt Artur von Schmalensee, KF arkitektkontor. Byggnadens 
exteriör är ett fint exempel på tidig funktionalism. På dess innegård 
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ligger Sundbybergs första Folkets hus från tidigt 1900-tal. Båda 
byggnaderna har ett stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde och är 
skyddade i detaljplan.  
 
Gatuområde/trafik 
Planområdet har ett mycket gynnsamt läge ur kollektivtrafiksynpunkt 
med nedgång till tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg inom kvarteret. 
Tvärbanans hållplats (beräknas tas i drift år 2013) och busslinjer ligger 
inom 100 meters avstånd från fastigheten. Inom byggnaden finns 
lastgata och ca 150 parkeringsplatser. Parkeringsmöjligheter finns 
dessutom på kringliggande gator för kunder till butiker.  
 
Cykeltrafik 
Cykling sker i blandad trafik i området, cykelvägnätet inom Sundbyberg 
är under utredning och en cykelplan kan komma att tas fram under 
våren 2012. Cykelparkering sker på bestämda platser längs den breda 
trottoaren på Järnvägsgatan. Sturegatan har ingen ordnad parkering för 
cyklar. Parkeringen sker i första hand mellan träden längs gatorna.  
 
Järnvägen  
Mälarbanan passerar genom centrala Sundbyberg och bildar idag en 
barriär mellan de norra och södra delarna av stadens centrum. I en 
framtida vision ligger järnvägen i tunnel under mark för att binda 
samman centrumets två halvor. Ny bebyggelse kan då tillkomma 
ovanpå järnvägsområdet. En järnvägsutredning om kapacitetsökning av 
Mälarbanan pågår. Järnvägsområdet kommer då att breddas. 
 
En riskanalys har tagits fram för att belysa risker som uppstår vid 
byggande i närheten av järnvägen. Under avsnittet 
”Miljökonsekvenser” presenteras en sammanfattning av resultatet i 
riskanalysen.   
 

Parkering  
Idag finns ca 150 parkeringsplatser inom byggnaden. Dessa upplåts inte 
för besökare till butikerna utan nyttjas för husets anställda och 
hyresgäster. Antalet parkeringsplatser täcker väl det behov som finns 
inom fastigheten. 
  
Buller och emissioner 
Enligt trafikmätning och beräkning av ljudnivå utförda under våren 
2011 så är årsdygnsmedeltrafiken på Järnvägsgatan ca 6890 fordon och 
på Sturegatan ca 4379 fordon. Den ekvivalenta ljudnivån två meter 
ovan mark är vid fasaden mot Järnvägsgatan och Sturegatan 60-65 
dB(A). Vid mätning av den spårbundna trafiken är den ekvivalenta 
ljudnivån 65-70 dB(A).  
 
Studie av luftkvalitet i Sundbybergs stad har utförts under våren 2011 
vid bland annat Sturegatan och Järnvägsgatan vid Stationsgatan 
(kvarteret intill). Mätningarna avser de ämnen och partiklar som ingår i 
de miljökvalitetsnormer som är avsedda att skydda människors hälsa. 
Resultatet visar att i samtliga studerade punkter inom Sundbybergs stad 
är halterna lägre än motsvarande miljökvalitetsnorm, med relativt god 
marginal. 
 
Mark och vegetation 
Inom planområdet är det aktuella kvarteret fullt bebyggd. Längs 
Sturegatan framför byggnaden finns ett antal lövträd. 
 
Grundförhållanden 
Enligt den översiktliga geologiska grundkartan för Sundbyberg består 
området av kohesionsjord, huvudsakligen av torrskorpekaraktär. 
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Förslag  
Byggnaden/kvarteret 
Mot Sturegatan föreslås en påbyggnad med två våningar ovan den höga 
delen av lamellbyggnaden. Den lägre delen närmast gatan och 
indragningarna vid gathörnen lämnas intakta för att bevara 
takfotshöjden mot Sturegatan. Mot Järnvägsgatan föreslås en 
påbyggnad i fyra våningar som kommer att bearbetas för att ansluta till 
skalan i de nordvästra grannkvarteren. Det nu redovisade förslaget har 
utökats med ca 5000 m2 i jämförelse med det underlag som låg till 
grund för kommunfullmäktiges beslut om planuppdrag.  

Närmast järnvägen kommer den nya påbyggnaden att innehålla kontor. 
Där ska detaljplanen regleras så att det inte kommer att tillåtas 
hotellverksamhet med tanke på närheten till järnvägen. Inne i kvarteret 
och mot Sturegatan blir den föreslagna användningen kontor eller 
bostäder alternativt både kontor och bostäder. De befintliga delarna av 
fastigheten kommer att få bestämmelsen handel för de delar som idag 
används för handel och bestämmelsen kontor i våningarna ovan 
butiksplanet mot Järnvägsgatan. Inne i kvarteret och mot Sturegatan 
föreslås användningen bli kontor/bostäder. Byggnadsvolymerna ska 
anpassas för att åstadkomma utevistelse, bulleravskärmning och 
dagsljusintag för bostäder.   

Kulturhistoriska värden 
I det fortsatta planarbetet ska en antikvarisk undersökning göras för att 
säkerställa om trapphusens kulturhistoriska värden ska skyddas mot 

förvanskning. Även konstrelieferna på pelarna ska bevaras bör ingå i 
undersökningen. 
 
Trafik och parkering 
För tillkommande yta krävs att parkeringsbehovet löses på 
kvartersmark. 
 
Sundbybergs stad har ingen uttalad parkeringsnorm men en generell 
beräkning av parkeringsbehov kan lämpligen beräknas enligt nedan: 

- 0,8 platser/lägenhet   
- 12 platser/1000 kvm kontor och handel  
- 0,5 platser/hotellrum  

 
Hänsyn kan tas till om fastigheten har ett gott kollektivtrafikläge. Dessa 
beräkningar skulle ge ett behov av ca 120 platser ytterligare om 
byggnaden kommer att användas enbart för kontorsändamål. 
I det fortsatta planarbetet ska antalet parkeringar ses över så att både 
det nuvarande och det blivande parkeringsbehovet kan tillgodoses. 
 
Gång- och cykel 
Förbättringar för cyklande kommer att ske inom ramen för kommande 
trafikcykelplan som håller på att tas fram av kommunen. I underlag till 
cykelplanen föreslås separat cykelbana på Järnvägsgatan och 
Rosengatan.  
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Gatusektioner med den föreslagna påbyggnaden streckad 
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Miljökonsekvenser 
Preliminär behovsbedömning 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (MB) ska en miljöbedömning 
genomföras när en plan eller ett program ska upprättas eller ändras. 
Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om planens, 
programmets eller ändringens genomförande riskerar att medföra en 
betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 
miljökonsekvensbeskrivning genomföras. Behovsbedömningen ska då 
ligga till grund för en avgränsning av innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
En behovsbedömning har gjorts och med utgångspunkt från kriterierna 
i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen inte kunna medföra en 
betydande miljöpåverkan. Nedan redovisas de miljöaspekter och 
störningar som kan påverka eller påverkas av planen: 
 
Buller 
En bullerberäkning ska tas fram inför det fortsatta planarbetet så 
byggnaden anpassas med hänsyn till bullernivåer i området. 
 
Radon 
Det bedöms inte finnas någon risk för att gränsvärdet överskrids. I det 
fortsatta arbetet ska detta fastställas. 
 
Dagvatten 
Översiktsplanen anger att dagvatten där så är möjligt ska omhändertas 
lokalt (LOD) och att det med hänsyn till vattensituationen i 
tätortsområden är viktigt att bebyggelse alstrar så begränsade volymer 
dagvatten med så låg föroreningsnivå som möjligt. 
 

Inom området bör LOD tillämpas, om inte LOD kan utföras ska 
fördröjning av dagvattnet ske innan anslutning enligt huvudmannens 
anvisningar utförs till det kommunala dagvattennätet.  
 
Eftersom kvarteret redan är bebyggt med hårdgjorda ytor utan att 
dagvattnet fördröjs ska det i planarbetet utredas om delar av taken eller 
innergård kan få gröna ytor som fördröjer och renar dagvattnet. 
 
Riskanalys 
Ett PM avseende riskanalyser för kvarteret Orgeln daterat den 10 
november 2011 har tagits fram av Tyréns AB. I riskanalysen har en 
sammanvägd bedömning gjorts av de risker som kan påverka kvarteret 
Orgeln. 
 
Risker 
Den primära risken för området utgörs av olyckor på Mälarbanan 
involverande farligt gods. Mälarbanan är klassad som riksintresse för 
järnvägsändamål. Banan sträcker sig mellan Stockholm och Örebro och 
trafikeras av pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg. Inga 
restriktioner finns över vilka typer av gods som kan gå på Mälarbanan, 
men i dagsläget är godstrafik relativt begränsad. Mälarbanan är hårt 
trafikerad och planer finns på att öka kapacitet genom utbyggnad. En 
järnvägsutredning har tagits fram för att undersöka olika alternativ. I 
september år 2010 beslöt Trafikverket att gå vidare med det alternativ 
som innebär att utöka kapaciteten i befintlig korridor genom 
Sundbyberg (Trafikverket, 2010).  
 
Möjliga riskreducerande åtgärder 
Olika möjliga krav som kan komma att ställas på bebyggelsen redovisas 
nedan baserat på olika avstånd. Kvarteret Orgelns fasad är mellan 21- 
24  meter från spårkant. Exakta krav kommer att behöva verifieras med 
beräkningar av sannolikheten och konsekvens för olyckor på 
Mälarbanan. 



 

 11 

 
Möjligheter för att bygga kontor 
Enligt Länsstyrelsen riktlinjer är kontor tillåtligt på ett avstånd av 25 m, 
men riskreducerande åtgärder kan fortfarande behövas. Då befintlig 
bebyggelse redan ligger inom 25 meter kan krav ställas på att 
tillbyggnaden av kontorsbebyggelsen bör dras in så att avståndet till 
närmsta räl åtminstone är 25 meter. Skyddsavståndet på de 25 metrarna 
beror främst av riskerna med urspårande tåg och strålningspåverkan 
från pölbränder. Om brandskyddade fasader, inklusive fönster införs 
kan tillbyggnaden troligen uppföras närmare än 25 meter. Om 
brandklassade fönster införs får de inte vara öppningsbara förutom 
med specialverktyg eller avsedd nyckel. Generella 
strålningsberäkningar, då endast konsekvenserna beaktas och ingen 
hänsyn tas till sannolikheten, visar att brandskyddade fasader och 
brandklassade fönster behövs inom ca 30 meter. På avstånd längre än 
30 meter men inom 50 meter är en annan möjlig åtgärd att fasaden 
utföras som icke brännbar. 
 
Andra åtgärder som är troliga är: 

• Utrymningsvägar som vetter bort från riskkällan (Mälarbanan). 
Det bör säkerställas att personer som vistas inom byggnaden 
kan utrymma säkert om en olycka sker på Mälarbanan som 
exponerar byggnaden. 

•  Friskluftsintag får inte förekomma på fasad mot riskkällan 
(Mälarbanan). 

• Central nödavstängning av ventilation, vilket kan förhindra att 
farliga ämnen kommer in via ventilationssystemet vid olycka. 
Detta kräver en viss beredskap av personal för att kunna vara 
en effektiv åtgärd. 

 
Möjligheter för att bygga bostäder 
Enligt Länsstyrelsen riktlinjer är bostäder tillåtligt på ett avstånd av 50 
meter, men riskreducerande åtgärder kan fortfarande behövas. Då 

kontor planeras att uppföras mellan bostäderna och järnvägsspåret 
kommer kontorslokalerna fungera som en skyddande barriär för 
bostäderna, vilket medför att ett kortare skyddsavstånd kan vara 
tolerabelt. Åtgärder kan fortfarande komma att behövas. En trolig 
åtgärd är att utrymningsvägar bör finnas som vetter bort från 
riskkällan. För att säkerställa att boende kan utrymma säkert om en 
olycka sker på järnvägen. 
 
Övrig riskhänsyn 
Då befintlig byggnad ligger inom 25 m skulle krav kunna ställas på att 
ett urspårande tåg inte ska kunna påverka den nya bebyggelsen genom 
partiell kollaps av byggnaden. För att skydda mot urspårning kan 
skyddsräler, vallar eller förstärkningsåtgärder på byggnaden införas. 
En möjlighet är att byggnadens stomme stärks för att klara urspårning, 
vilket kan vara svårt att genomföra för den befintliga byggnaden. 
 
Slutsatser i riskanalysen 
Det finns relativt goda förutsättningar att bygga på befintlig byggnad 
utifrån ett olycksriskperspektiv. Då bebyggelsen är inom ca 30 m krävs 
troligen brandskyddade fasader och brandklassade fönster. Med hjälp 
av anpassade beräkningar för den specifika platsen går det att 
undersöka om ett kortare avstånd skulle vara möjligt. 
 
Mälarbanan planeras att byggas om vilket även behöver tas hänsyn till 
vid planeringen. Då byggnaden är befintlig borde detta inte påverka 
tillbyggnaden i någon högre utsträckning men det kommer ändå att 
behöva undersökas. Sammanfattningsvis bedömer Tyréns att det finns 
relativt goda möjligheter att införa båda alternativen på bebyggelse. Då 
en del av byggnaden ligger inom de avstånd som rekommenderas som 
bebyggelsefritt finns det en risk att myndigheter kommer att opponera 
sig mot planerad tillbyggnad. En tidig dialog med Trafikverket och 
Länsstyrelsen kan underlätta den fortsatta planeringen. 
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I det fortsatta planarbetet ska utredas om de rekommendationer som 
föreslås i riskanalysen är rimliga. 
 
Riskanalysen i sin helhet bifogas planhandlingarna. 
 
Elektromagnetisk strålning 
Idag finns inga rikt- eller gränsvärden för lågfrekvent elektromagnetisk 
strålning, som är den typ av strålning som kommer från järnvägar. 
Statens strålskyddsinstitut har publicerat allmänna råd för allmänhetens 
exponering för magnetiska fält där man redovisar ett referensvärde 0,2 
μT. 
 
Planområdets eventuella påverkan av elektromagnetisk strålning utreds 
i det fortsatta planarbetet. Det är främst om bostäder planeras inom 
området som påverkan av elektromagnetisk strålning blir aktuell. 
 
 
Teknisk försörjning 
Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt 
ledningsnät vid området. Vatten distribueras från regionalt vattenverk 
vid Görväln (Mälaren). Spillvatten leds via kommunal ledning vid 
planområdet till regionalt reningsverk i Bromma. Tillkommande 
byggnad ansluts till fjärrvärmenätet. 
 
 
Värme 
Energiförsörjning av bebyggelsen ska ske med hög energieffektivitet. 
Fastigheten är ansluten till fjärrkyla och fjärrvärmenätet. 
 
 
Avfallshantering 
Översiktsplanen understryker att källsortering och återvinning är 
viktiga inslag i övergången till ett kretsloppssamhälle. Kommunen har 

som mål att kraftigt minska avfallsmängden. Sundbybergs stads 
riktlinjer för god avfallshantering kommer att beaktas i planprocessen 
utöver gällande lagstiftning. Avfallshanteringssystem ska enligt 
Boverkets byggregler vara tillgängliga för personer med 
funktionshinder. Fastighetsägaren har ansvar för att anordna 
fastighetsnära utrymme för utsortering av sopor enligt kommunens 
renhållningsordning, med arbetsmiljön i fokus.  
 
 
Hälsokonsekvenser 
Hälsokonsekvensbedömning  
Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som 
hjälpmedel för att upptäcka brister i arbetet. Bedömningen kan göras 
på tre nivåer där den grundligaste är en utredning. Detta planarbete 
analyseras med dessa tre enkla frågor, vilket är en gängse nivå, som alla 
anses jakande besvarade: Främjar planeringen utvecklingen för 
befolkningens hälsa med avseende på den sociala miljön?  Främjar 
planeringen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande riskfaktorer? 
Står planeringen i samklang med kommunens övergripande mål?  
 

FN: s konvention om barnets rättigheter 
Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop 
1997/98:182 i planarbetet. I förvaltningen granskning av 
barnkonsekvenser har såväl barnets sociala, ekonomiska och kulturella 
rättigheter, som barnets rätt till lek, vila och fritid analyserats. Barnets 
rätt till aktivt deltagande i samhället och dess rätt till lika värde har 
uppmärksammats. Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen har gjort 
bedömningen att projektet inte innebär några negativa konsekvenser 
för barn och att ovanstående aspekter ska beaktas i det fortsatta 
planarbetet.  
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Trygghet-,  säkerhet- samt jämställdshetsperspektiv 
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. Planförslaget ökar antalet arbetsplatser 
och också antalet boende i området . Med ett ökat antal människor 
som rör sig längs gatorna under dygnets alla timmar kommer 
tryggheten och säkerheten att öka. Arbetsplatserna och bostäderna 
planläggs i ett mycket bra kollektivtrafikläge, vilket underlättar för dem 
som gärna åker kollektivt.  
 

Administrativa frågor 
Planprocessen 
Detaljplanen genomförs med normalt förfarande.  

Preliminär tidplan 
Programsamråd februari 2012  
Plansamråd  sommaren 2012 
Utställning  3:e kvartalet 2012 
Antagande   4:e kvartalet 2012 
Laga kraft 3 veckor efter planens antagande om 

planen inte överklagas. 
 
 

Medverkande 
Planprogrammete har upprättats vid stadsbyggnads- och 
miljöförvaltningen av planarkitekt Annika Colbengtson i samarbete 
med berörda tjänstemän på stadsbyggnads- och miljökontoret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bilagor:  1. Inspirationsbilder 
 2. Riskanalys av Tyréns. 
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BILAGA 1. INSPIRATIONSBILDER FÖR PÅBYGGNADEN DÄR ÄNDRINGAR AV DEN BEFINTLIGA BYGGNADEN INGÅR
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