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     Antagandehandling  
 
Detaljplan för del av Sundbyberg 2:11 (Stationshuset) samt del av 
Sundbyberg 2:4 
 
 
HANDLINGAR 
Planhandlingarna utgörs av plankarta med bestämmelser, 
planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, illustrationer samt 
genomförandebeskrivning. 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Preliminär tidplan 
Utställning  årskiftet 2002/03 
Godkännande av plan februari 2003 
Antagande i kf mars 2003 
Laga kraft  april 2003  
 

Genomförande 
Genomförandetiden för detaljplanen är femton år från det datum 
planen vunnit laga kraft. 

Ägoförhållanden 

Sundbyberg 2:11 ägs av Statens järnvägar. Fastighetsbildning pågår för del 
av fastigheten, vilken förvärvats av Jernhusen. Sundbyberg 2:4 (bla. torget) 
ägs av staden. 
 
Ansvar 
Jernhusen ansvarar för utbyggnaden och ombyggnad av befintligt  
kontorshus inom kontorsbyggnadsrätten inom planområdet.   
SL ansvarar för utbyggnaden av vänthall och tillhörande utrymmen inom  
trafikområde inom planområdet. 
 
Huvudmannaskap 
Huvudman för allmän platsmark är Sundbybergs stad inom 
planområdet. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 
För det nya kvarteret utmed Landsvägen avses en ny fastighet 
bildas genom avstyckning från Sundbyberg 2:11 och från Sundbyberg 
2:4 (torget).  
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Den del av Sundbyberg 2:11 som är utlagd som allmän platsmark 
överförs till Sundbyberg 2:4 (stadens fastighet) genom 
fastighetsreglering. Fastighetsbildning skall vara genomförd 
innan bygglov kan beviljas. 
 
 
Ledningsrätt 
Fastigheten belastas av flera olika typer av ledningar. Där dessa 
behöver flyttas bekostas arbetena av byggherren och utföres av 
respektive leverantör.   
 
Allmänt tillgängliga markytor 
Vänthall, entré till pendeltågen, mm avses enligt 
planutformningen 
och bestämmelserna vara allmänt tillgängliga 
 
Ekonomiska frågor 
Avtal om vänthall, entré till pendeltågen, mm avses träffas 
mellan Sundbybergs stad, Jernhusen, Banverket och SL före planens 
antagande. Övriga ekonomiska frågor avses regleras genom 
exploateringsavtal. 
Plankostnadsavtal har träffats mellan Sundbybergs stad och 
Jernhusen AB. Fastighetsägaren står för samtliga kostnader 
genomförandet av detaljplanen medför, bl.a. förrättningsavgifter 
och återställandet av berörda delar av Sundbyberg 2:4.  

Medverkande 
Genomförandebeskrivningen har utarbetats av Westlund 
Arkitektkontor på uppdrag av Jernhusen och i samarbete med 
stadens samhällsbyggnadsförvaltning. Från Jernhusen har Kjell 
Norlin medverkat och från Sundbybergs stad Ludwig Milles, Birgit 
Merecki, m fl. Från Banverket har Lotta Palmlund medverkat och 
från SL Kjell Werner. 
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