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Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, 
Sundbybergs stad. 
 
 
HANDLINGAR 
Planhandlingarna utgörs av;  
• planbeskrivning 
• plankarta med bestämmelser 
• genomförandebeskrivning 
• miljökonsekvensbeskrivning med bilaga riskanalys 
• illustration  
 

PLANBESKRIVNING 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Uppdraget 
Den 18/6 2001 beslutade kommunfullmäktige att dels godkänna 
avtal, angående överlåtelse av mark, mellan Sundbybergs stad och 
Nisseshus (förvaltningsbolag ägt av AP-fastigheter), dels ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
detaljplanearbetet för aktuellt område beläget mellan 
Fabriksgränd och Ekensbergsbron. Samhällsbyggnadsnämnden har 
därefter den 7/8 2001 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att påbörja detaljplanearbetet.  
 
Syfte 
Avsikten med planen är att skapa möjlighet till nybyggnad av inom 
del av fastigheten Sundbyberg 2:17, bestående dels av ett område 
mellan Fabriksgränd och Ekensbergsbron, dels av del av 
Fabriksgränd som därmed minskas i bredd. Utbyggnadens 
huvudanvändning är kontor men i gatuplanet föreslås 
butikslokaler kunna anordnas. Samtidigt inkluderas i planen en 
markremsa utmed kv Godset för handelsändamål. Den har tidigare 
styckats av för detta ändamål och konfirmeras genom denna 
planläggning. 
 
 
PLANDATA 
Läge 
Planområdet är beläget mellan Fabriksgränd och Ekensbergsbron. 
Det gränsar i norr mot Sturegatan och i söder mot Järnvägsgatan. 
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Gränsen mot Ekensbergsbron utgör samtidigt kommungräns mot 
Solna. Området utgörs idag huvudsakligen av en parkeringsplats. 
Intill Ekensbergsbron finns en större transformatorstation. 
Planområdet omfattar ca 2.500 kvm. 
Bebyggelse 
Planområdet är, sånär som ovan nämnd transformatorstation, 
obebyggt.  
 
Stadsbild 
Planområdet ligger i en gränszon mellan Sundbyberg och Solna där 
kommungränsen går i Ekensbergsbron. På sundbybergssidan avslutas 
här stenstaden med sitt klassiska rutnätsgatusystem medan 
solnasidan präglas av Virebergsområdets industrikaraktär. I 
dagsläget är marken på ömse sidor om Ekensbergsbron obebyggd 
vilket ger området en relativt obestämd karaktär. 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Gällande detaljplaner 
Planområdet är i sin helhet utlagt som gatumark i gällande 
detaljplan C 197, fastställd 1973. För den angränsande bebyggelsen i 
kv Godset gäller samma detaljplan. För kv Kronan, norr om 
planområdet, gäller detaljplan C 174, fastställd 1967. 
 
Översiktsplan 
I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige i 
januari 2001, anges att planområdet ingår i Stadsbygd – nuvarande 
markanvändning. 
 
Program 
Ett program för centrumförnyelse, ”Vision för Sundbybergs 
centrum”, har upprättats och varit föremål för samråd. 
Programmet har godkänts av kommunfullmäktige. Riktlinjer för 
denna del av centrum är en tätare bebyggelse kring 
Ekensbergsbron. För aktuellt planområde anges att marken bör 
kunna utnyttjas för kontor, handel och parkering. I och med att 
detta programarbete genomförts har kravet på programskede för 
aktuell detaljplan bedömts uppfyllt. 
 
Pågående utredningar i angränsande områden 
Följande planarbeten pågår i programområdets närhet. 
 
Utställning har genomförts för en ny detaljplan för Stationshuset 
(del av för Sundbyberg 2:11 och 2:4), på andra sidan järnvägen, under 
hösten 2002. Detaljplanen föreslås medge tillbyggnad av befintlig 
byggnad fram till Ekensbergsbron. 
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På solnasidan, sydväst om Ekensbergsbron, pågår detaljplanearbete 
för närmast belägna delar av Virebergsområdet. 
 
Ett utredningsarbete för den planerade tvärbanan 
(snabbspårvägen) i anslutning till planområdet sker f n inom 
SWECO på uppdrag av SL. Som ett alternativ till en dragning 
utmed den nuvarande Ekensbergsbron studeras en ny bro i ett 
sydligare läge. Denna bro avses försörja såväl körtrafik som spår 
för den planerade snabbspårvägen och således ersätta nuvarande 
bro. 

FÖRUTSÄTTNINGAR  
Ägoförhållanden 
Huvuddelen av marken inom planområdet ägs av Sundbybergs stad. 
Ett avtal, angående överlåtelse av mark för kontorsbebyggelse 
enligt aktuellt planförslag, har träffats mellan Sundbybergs stad 
och Nisseshus (förvaltningsbolag ägt av AP-fastigheter). Det 
mindre markområdet utmed kv Godset, tillsammans med kv Godset, 
ägs av AP-fastigheter 
 
Mark och vegetation 
Planområdet sluttar svagt mot sydost från cirka +12,5 meter till 
cirka +11,0 meter. Största delen av planområdet utgörs av den 
befintliga parkeringsplatsen. Vegetation saknas.  
 
Teknik 
Inom planområdet finns en större transformatorstation samt 
underjordiska ledningar. 
 
 

FÖRSLAG 
Markanvändning 
Kvarteret ges användningsbestämmelsen kontorsändamål och 
handel. Kvarteret utökas över del av nuvarande Fabriksgränd vars 
bredd minskas till ca 12 meter.  
Samtidigt utökas kv Godsets kvartersmark formellt med ca sex 
meter mot Fabriksgränd. Detta markområde är tidigare avstyckat 
för, och ianspråktaget för inlastning/godshantering och förslaget 
innebär att förhållandet även regleras planmässigt. 
 
Bebyggelse  
Kvarteret ges en byggnadsrätt om totalt 12.000 kvm bruttoarea 
ovan mark och en tillåten högsta byggnadshöjd om +40.0 meter. 
Byggnadshöjden har anpassats dels till angränsande bebyggelse i kv 
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Godset, dels till föreslagen ny bebyggelse på andra sidan järnvägen. 
Mot Sturegatan och Fabriksgränd medger planen butikslokaler i 
gatuplanet.  
 
Illustrationen redovisar en skisserad byggnads relation till 
omgivande bebyggelse. Byggnadskroppen är gestaltningsmässigt 
uppdelad i två delar för att ge den ett småskaligare intryck i linje 
med de äldre delarna av Sundbybergs stadsbebyggelse. Mot 
lokalgatorna är översta våningarna indragna medan fasaden mot 
Ekensbergsbron förs upp till fullt tillåten höjd. Huvudentrén till 
kontorsdelen har placerats mot Sturegatans korsning med 
Fabriksgränd. Last- och garageinfart är placerad mot 
Järnvägsgatan. 
 
Parkering och angöring 
Huvuddelen av parkeringen för behovet inom kvarteret avses 
inrymmas inom föreslagen nybyggnad i parkeringsgarage under 
mark. Ett antal parkeringsplatser avses även anordnas genom 
ombyggnad inom angränsande byggnader i kv Godset och kv Kronan. 
Besöksparkering sker i första hand på gatumark på omgivande gator. 
Gatumarken på Sturegatan framför kv Kronan kan komma att 
disponeras om för att tillskapa ytterligare platser. 
 
Lastning och transporter sker främst inom byggnad men möjlighet 
till angöring illustreras även utmed anslutande gatumark. 
 
Den lastkaj i kv Godset, som idag förutsätter vinkelrät uppställning 
av lastfordon, byggs om till att istället medge enbart 
längsuppställning. Därmed blockeras gatan ej vid in- och utlastning. 
 
Kvarteret har getts en byggnadsrätt om 12.000 kvm BTA exklusive 
parkeringsutrymmen. Frånräknat tekniska utrymmen innebär detta 
en lokalyta om drygt 10.000 kvm. Med kommunens norm om 18 
platser/1000 kvm har parkeringsbehovet uppskattats ca 185 platser. 
Av dessa kan ca 120 platser inrymmas i två våningsplan under mark 
med infart från Järnvägsgatan. I kv Godset anordnas ytterligare 
upp till 40 platser och i kv Kronan 25 platser. Bägge dessa 
fastigheter ägs av AP-fastigheter. 
 
I och med genomförandet av föreslagen utbyggnad försvinner, idag 
befintliga, ca 35 parkeringsplatser. En förändrad utformning av 
Sturegatan vid kv Kronan kan innebära att något fler 
parkeringsplatser tillskapas här jämfört med idag. 
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Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Den nya bebyggelsen ansluts till befintliga ledningar i omgivande 
gatunät. Omläggning av ledningar genom kvarteret kommer 
samtidigt att ske. 
 
Elförsörjning 
Den befintlig transformatorstation måste flyttas och berörda 
ledningar läggas om. Ett nytt läge föreslås inom kv Kronan invid 
befintlig lastinfart från Sturegatan.  
 
Framtida förändringar 
Om och när Ekensbergsbron flyttas till ett nytt läge, sydost om 
det nuvarande, frigörs mark i anslutning till aktuellt planområde. 
Ett alternativ kan därvid vara att utvidga planerad 
kontorsbyggnad med en tillbyggnad fram till det nya broläget. 
Projekteringen av en byggnad inom aktuell plan bör beakta denna 
framtida förändring och de möjligheter den innebär. 
 
Miljökonsekvenser 
En separat miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Denna ingår i 
planhandlingarna. Här behandlas bl.a. trafikbullersituationen, 
luftföroreningar, förekomsten av magnetfält samt en riskanalys. 
Bebyggelseförslaget bedöms inte medföra någon betydande 
påverkan på miljön. 
 
 
 
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 har analyserats utifrån tre enkla frågor, vilket är en 
gängse nivå.  
• 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? 
Samtliga frågor anses kunna besvaras positivt. 
 
FNs konvention om barns rättigheter 
Den nationella strategin för barnkonventionen enligt prop 
1997/98:182 ska beaktas i planarbeten. Barns deltagande i planarbete 



 6 

gäller i första hand vid planläggning för andra typer av 
verksamheter som daghem, skolor, etc.  
 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetiden för detaljplanen är femton år från det datum 
planen vunnit laga kraft. 
 
Tidplan 
Plansamråd  mars  2003 
Utställning  april - maj  
Antagande i kf september 
Laga kraft  oktober  2003 
 

Medverkande 

Planförslaget har utarbetats av Westlund Arkitektkontor på 
uppdrag av AP-fastigheter och i samarbete med stadens 
samhällsbyggnadsförvaltning. Från AP-fastigheter har Göran 
Andersson medverkat och från Sundbybergs stad Ludvig Milles och 
Sören Sjögren. Bebyggelseförslagets illustrationer är framtagna 
av Håkan Brunnberg, Brunnberg&Forshed Ark.kontor.  

 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  Westlund  
Sundbybergs stad   Arkitektkontor  
 
Sune Hasselström Magnus Westlund 
T f förvaltningschef   Arkitekt SAR/MSA 
 
Ludvig Milles 
Planarkitekt 
Sundbybergsstad 
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