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PLANBESKRIVNING 
ANTAGANDEHANDLING 

 
 
 
 

Detaljplan för kvarteret Kapellet 11, Järnvägsgatan 40, i 
centrala Sundbybergs stad  
 

Planeringsprocessen 

Så här långt har vi kommit i planprocessen 
 

Handlingar 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, utställningsutlåtande samt denna 
plan- och genomförandebeskrivning. 

 
Bakgrund  
Fastighets AB Förvaltaren planerar för en kommande försäljning av fastigheten 
Kapellet 11 i centrala Sundbyberg. I och med detta har frågan om kringliggande 
kvartersmark aktualiserats och Fastighets AB Förvaltaren har ansökt om ändring av 
för fastigheten gällande detaljplan.  
 
Den 25 januari 2010, § 4 beslutade kommunfullmäktige att ge stadsbyggnads- och 
miljönämnden i uppdrag att starta ett planarbete för Kapellet 11 som syftar till att 
säkerställa att obebyggd kvartersmark överförs till allmän platsmark.  
 
Enligt stadens mark- och byggpolicy ska gator, gång- och cykelvägar, parker och torg 
vara kommunala. Genom att kvartersmark överförs till allmän platsmark får staden 
rådighet över mark av denna karaktär. Det skapar också en tydligare förvaltning av 
obebyggd mark.  
 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken 
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en, ur allmän synpunkt, 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i MB 3, 4 
och 5 kapitlet.  
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Planområdet 

Läge och areal 
Planområdet är beläget i centrala Sundbyberg, direkt norr om järnvägen öster i 
korsningen Esplanaden och Järnvägsgatan. Planområdet omfattar fastigheten 
Kapellet 11 och är ca 0,1 hektar stort. 
 
 

 
Planområdet 

 

Markägoförhållanden 
Hela området ägs och förvaltas idag av det kommunala fastighetsbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren. 
 

Tidigare ställningstaganden 
Behovsbedömning 
Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar göra en bedömning om detaljplanens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 
 
I och med att ingen ny bebyggelse tillkommer kan planen inte antas medföra några 
direkta miljökonsekvenser. Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till 
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen inte 
kunna medföra en betydande miljöpåverkan.  
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Översiktsplan 2010 
I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2010, anges området 
som del av stadsbygd som är aktuellt för omvandling och utveckling.  
 

Detaljplaner 
Inom planområdet gäller detaljplan C 182 från 1967. Hela planområdet är i gällande 
plan kvartersmark, med användningen bostad och handel. Området som i markplan 
nyttjas som nedgång till gångtunneln under järnvägen är markerad som mark 
tillgänglig för allmän gångtrafik. 
 

 
Utsnitt ur gällande detaljplan med planområdet inritat 

 
Förutsättningar  
Bebyggelse och kvartersmark 
Idag är hela programområdet planlagt som kvartersmark. 
 
På fastigheten Kapellet 11 finns idag ett hus som är byggt på 1960-talet. På 
fastigheten finns idag även en miljöstation som inte är detaljplanelagd, samt ett 
mindre garage för de som bor i fastigheten. I det västra hörnet av fastighetens 
bottenplan återfinns nedgången till en gångtunnel som leder under järnvägen. 
  
Väster om byggnaden, längs Esplanaden, återfinns en trottoar som till viss del är 
planterad. Planteringen och den del av trottoaren som ligger närmast huset finns 
inom fastigheten och sköts idag av Fastighets AB Förvaltaren. 
 
Gator och parkering 
Planområdet ligger i det nordöstra hörnet av korsningen Järnvägsgatan och 
Esplanaden. Trottoaren på Esplanaden ligger delvis inom planområdet, däremot inga 
gator. Inom planområdet finns ett garage med parkering i 2 plan.  
 
Ledningar 
Inom programområdet innehar Norrenergi ledningsrätt. 
 

Detaljplan C 182 
Järnvägsområdet 
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Buller 
Fastigheten ligger direkt norr om järnvägen där ett stort antal regional- och pendeltåg 
passerar. Detta innebär att området är bullerstört. Detaljplanen medger ingen ny 
bebyggelse och kommer vidare inte att leda till mer buller för fastigheten än vad som 
förekommer idag. 
  

Förslag och konsekvenser 

Bebyggelseförslag 
Ingen ny bebyggelse föreslås inom planområdet. Inom befintlig bebyggelse föreslås 
heller inga fysiska förändringar.  
 
Gator och gångvägar 
Inom planområdet finns inga gator. Däremot ligger trottoaren längs Esplanaden 
inom planområdet. Denna är viktig för allmänheten främst då den leder fram till 
nedgången för gångtunneln i hörnet Esplanaden/Järnvägsgatan. Denna trottoar 
föreslås därför bli allmän i enlighet med illustrationen nedan.  
 
För byggnaden som rymmer arkaden/nedgången till gångtunneln i bottenplan 
föreslås tredimensionell fastighetsindelning. För att säkra allmänhetens tillgång till 
gångtunneln föreslås markplanet bli allmän platsmark (gågata) i enlighet med 
illustrationen. För övriga våningsplan över arkaden föreslås kvartersmark med 
användningen bostad. 
 

 
Föreslagen användning inom planområdet 
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Trottoaren längs Esplanaden och nedgången till gångtunneln blir allmän platsmark (gågata) 

 

Parkering 
Eftersom ingen ny bebyggelse föreslås, planeras heller inte för någon utökning av 
parkeringsplatser. Det garage som idag ligger inom kvartersmark kommer att göra så 
även i fortsättningen. 
 
Avfall 
Sopstationen som finns på fastigheten kommer att tas med i planen genom att en 
bestämmelse införs som innebär att marken får bebyggas med komplementsbyggnad 
om max 12 kvadratmeter.  
 

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 planen utvecklingen för befolkningens hälsa med avseende på den sociala 
miljön? Främjar planen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande riskfaktorer? 
Står planen i samklang med kommunens övergripande mål? 
 

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 säkrar 
allmänhetens möjlighet att röra sig genom området vilket innebär att ett flertal 
människor har möjlighet att vistas i det. 
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FNs konvention om barnets rättigheter 
Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop 1997/98:182 i 
planarbetet. I förvaltningens 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 konsekvenser för barn och att 
ovanstående aspekter ska beaktas i det fortsatta planarbetet.  

 
Medverkande  
Programhandlingen har tagits fram av tjänstemän på stadsbyggnads- och 
miljöförvaltningen på Sundbybergs stad.  
 
 
 
Charlotte Richardsson Alexander Fagerlund 
Planeringschef 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 

Organisatoriska frågor 
Planarbetet bedrivs enligt rutinerna för ett enkelt planförfarande.  
 
Preliminär tidplan: 
Utställning  juni – augusti 2010 
Antagande  augusti – september 2010 
Laga kraft  höst/vinter 2010 
 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  
 
När genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla till den ändras eller 
upphävs. När genomförandetiden har gått ut har fastighetsägaren dock inte längre 
rätt att erhålla ersättning om bygglov, rivningslov eller marklov skulle nekas. 
 

Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB 
Förvaltaren.  
 
Följande fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet: 
 
- Kapellet 11 

 

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Staden är huvudman för allmän plats inom planområdet. Gågata inom planområdet 
förutsätts övertas av kommunen. 
 
Kostnader 
Den beräknade årliga kostnaden för kommunen som uppstår i och med övertagande 
av trottoaren och arkaden beräknas till cirka 13 000 kronor per år. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Efter planens antagande kan mark som ska användas som allmän plats/Gågata 
genom fastighetsbildningsåtgärd överföras till kommunens gatufastighet Sundbyberg 
2:17.  
 

Ledningar 
Norrenergi AB har ledningsrätter inom området.  
 
Kommunala vattenledningar inom området omfattas även dessa av ledningsrätter. 
 
De ytor som innefattas av ledningsrätter har i planförslaget markerats ut och fått 
beteckningen u för att på så vis säkerställa framtida tillgång till dessa ledningar. 
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Medverkande tjänstemän 
Planhandlingarna har tagits fram av Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen i 
Sundbyberg.  
 
 
 
Charlotte Richardsson Alexander Fagerlund 
Planeringschef Samhällsplanerare 


