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PLANBESKRIVNING 
ANTAGANDEHANDLING 

 
 
 

Detaljplan för kvarteret Plåten vid Landsvägen, Vasagatan och 
Esplanaden i centrala Sundbyberg  
 
 
Bakgrund  
Stadsbyggnads- och miljönämnden fick 2009-10-19 § 354 i uppdrag av 
kommunfullmäktige att påbörja planarbetet för fastigheterna Plåten 3, 4 och 5 i 
Sundbyberg för kontor, bostäder, parkering, handel och hotell. 
 
Handlingar 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, 
samrådsredogörelse, samt denna planbeskrivning. Ett gestaltningsprogram, 
trafikutredning, bullerutredning samt riskanalys tillhör också planhandlingarna. 
 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplaneprocessen är att pröva möjligheten att utveckla kvarteret med 
bostäder, handel, kontor, hotell, parkering mm. 
 
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 enlig bestämmelserna i MB 3, 4 
och 5 kapitlet.  
 
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. 
 
Detaljplanen innebär inga svåröverblickbara miljöproblem. De direkta miljö-
konsekvenserna är relativt begränsade och lätta att beräkna och beskriva. Aspekterna 
risk för farligt gods, buller och kulturmiljö ses som mest betydelsefulla men 
konsekvenserna bedöms kunna hanteras med bestämmelser i detaljplanen. 
 
 Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljö-
konsekvensbeskrivningar bedöms planen inte kunna medföra en betydande 
miljöpåverkan. Planens miljökonsekvenser behandlas dock i planen, under avsnitt 
”Beskrivning av planens miljökonsekvenser”.  
 
Planområdet 
Läge och areal 
Planområdet består av fastigheterna Plåten 3, Plåten 6 och Sundbyberg 2:4. Området 
avgränsas i söder av Vasagatan samt Landsvägen, i väster av Esplanaden, i öster av 
Sundbybergs torg samt fastigheten Plåten 1. 
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Markägoförhållanden 
Fastigheterna Plåten 3 ägs av Alecta Pensionsförsäkring AB, Plåten 6 av Telia Sonera 
och Sundbyberg 2:4(Vasagatan och del av Sundbybergs torg) ägs av Sundbybergs 
stad. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan  
I Vision Sundbybergs stadskärna 2020 föreslås att järnvägsområdet förläggs i tunnel för 
att göra Sundbybergs stadskärna till en helhet och möjliggöra bebyggelse på den 
frigjorda ytan över järnvägen. Kvarteret Plåten pekas ut som en lämplig plats för 
etablering av butiker, service och bostäder på grund av dess centrala läge nära 
allmänna kommunikationer.  
 

Detaljplaner 
Större delen av planområdet innefattas av detaljplan C 357 – Detaljplan för del av 
Plåten, Bageriet och Sundbybergs 2:4 som antogs den 18 juni 2007. En mindre del av 
Sundbybergs torg finns med inom detaljplaneområdet. Detta för att planlägga den 
elnätstation som redan idag finns på platsen men inte stöds av gällande detaljplan – 
C182 upprättad 1968. 
 

 
Illustrationen visar gällande detaljplaner inom och angränsande till planområdet. Planområdet är 
grönmarkerat.  
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Förutsättningar 
Bebyggelse 

      
Sundbybergs före detta stadshus från 1932       Industribyggnad mot Bangatan, från 1926 
 

      
Bilderna är tagna inne i kvarteret, den högra bilden visar entré mot gården från Vasagatan.  
 
Historik 
Inom kvarteret Plåten växte det nya industrisamhället upp i slutet av 1800-talet. 1866 
köpte Max Sievert tomter söder om Järnvägen på båda sidor om Esplanaden. Sievert 
startade AB Alpha, en mekanisk verkstad, kallad Järn-Alpha med lokaler i kvarteret 
Plåten. 
 
Gatunätet i området anlades 1877 och gäller i stort än idag. Landsvägens sträckning 
har anor sedan medeltiden. Mellan Allén och Landsvägen anlades två större korsande 
gator, Esplanaden och Vasagatan. Esplanaden har kvar sin bredd och betydelse med 
planterade träd. 
 
Med tiden expanderade Siverts anläggningar och krävde mera utrymmen och flera 
höga skorstenar dominerade området. 1928 blev Sievert kabelverk dotterbolag till 
LM Ericsson. Fabriksutbyggnader skedde fortlöpande under 1930- och 40-talet. 
Kvarteret Plåten har kvar en rest av 1800-talets industribebyggelse med Järn-
Alphahusen samt en tydlig avläsbar utveckling med senare industribyggnader från 
1900-talets första hälft. 
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Trafik  
Planområdet avgränsas i norr av Bangatan, i väster av Esplanaden och i söder av 
Vasagatan och Landsvägen. Vasagatan och delen på Landsvägen förbi planområdet 
är idag enkelriktade men avses att bli dubbelriktade när tvärbanan (Solnagrenen) är 
färdigbyggd. 
 
Kollektivtrafik 
Planområdet ligger i ett bra kollektivläge. Till järnvägstationen där tunnelbanans blå 
linje, fjärrtåg, pendeltåg samt bussar stannar är det ca 200- 300 meter. Byggnationen 
av Tvärbana norr(Solnagrenen) mellan Alvik och Solna har påbörjats och planeras 
vara i drift under 2013. En hållplats planeras på Landsvägen efter korsningen 
Hamngatan ca 300 meter från planområdet, samt en hållplats vid Sundbybergs torg 
som direkt gränsar till planområdet i öster. 
 
Gång- och cykel 
Idag är möjligheterna för cykeltrafik på cykelbanor till och förbi planområdet mindre 
bra. I och med utbyggnaden av tvärbanan kommer framkomligheten för cyklister att 
förbättras då enkelriktade cykelbanor kommer att byggas utmed Landsvägens båda 
sidor. 
 
Järnvägen  
Mälarbanan passerar genom centrala Sundbyberg och bildar idag en barriär mellan 
norra och södra delarna av stadens centrum. En järnvägsutredning om 
kapacitetsökning av Mälarbanan är genomförd där både utbyggnad av antal spår i 
ytläge och nedgrävning av spåren finns med som alternativ. Om förslaget om ytläge 
blir verklighet innebär detta att spårområdet behöver breddas och delar av Bangatan 
längs planområdet då tas i anspråk.  
 
I Vision Sundbybergs stadskärna 2020 ligger järnvägen i tunnel under mark förbi 
planområdet – för att binda samman centrumets två halvor. Ny bebyggelse kan då 
tillkomma ovanpå delar av järnvägsområdet och stärka de traditionella 
stadskärnevärdena.  
 
Mälarbanan transporterar farligt gods på sträckan förbi planområdet. Mer om 
konsekvenser kring detta finns under stycket ”Beskrivning av planens 
miljökonsekvenser” på sidan 10. 
 
Service och handel 
Den mesta av den befintliga handeln i centrala Sundbyberg finns norr om järnvägen. 
Genom att satsa på områden söder om järnvägen ökar denna del av centrala 
Sundbyberg i attraktivitet. Sundbybergs stads vision för stadskärnan 2020 anger att 
stärka attraktiviteten i centrum där handel är en viktig funktion. 
 
Förslag och konsekvenser 
Bebyggelseförslag 
Kvarteret föreslås innehålla ca 30 000 kvm blandade verksamheter såsom handel, 
bostäder, hotell, kontor och bibliotek. Mycket av de föreslagna verksamheterna är 
tänkta att vända sig inåt, mot gården, och länka ihop kvarteret.  
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Nya byggnader tillkommer som kompletterar den befintliga. Dessa görs 
gestaltningsmässigt tydligt skilda från befintliga byggnader. 
 

 
Förslag på utformning av kvarteret och omgivande gator. 
 

 

 
Föreslagen utformning av byggnaderna inom kvarteret.    
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Bostäder 
Alecta önskar att interiört bygga om delar av den befintliga bebyggelsen och anpassa 
till bostadsanvändning. Närmast järnvägen samt i det före detta stadshuset har det 
konstaterats vara olämpligt med bostäder, med hänsyn till buller och farligt 
godstransporter. Förutom i befintlig bebyggelse föreslås bostäder även i ny 
bebyggelse inne i kvarteret samt mot Vasagatan.  
 
Handel  
Handel placeras huvudsakligen i byggnadernas bottenplan, samt i det låga ”Järn-
Alfahuset” som vetter mot Esplanaden. 
 
Hotell 
Hotell föreslås i det före detta stadshuset i hörnet Sundbybergs torg/Landsvägen. 
 
Bibliotek 
Ett nytt bibliotek föreslås inom kvarteret. Bibliotek ryms inom redan gällande 
detaljplan. 
 
Kontor 
I den nya byggnaden närmast järnvägen anges bestämmelsen KH1 – Kontor och handel, 
ej hotell. Byggnadens bottenplan får endast inrymma lager, förråd, personalutrymmen och/eller 
soprum. Bestämmelsen utesluter olämplig användning ur risk- och bullersynpunkt 
genom att precisera att hotell ej får förekomma, vilket annars ingår i bestämmelsen 
Kontor. Innhållet i byggnaden bottenplan preciserar ur risksynpunkt.  
 
Kulturhistorisk värdefull miljö 
En av utgångspunkterna med projektet är att så långt som möjligt behålla och 
restaurera befintliga byggnader inom kvarteret. Nya byggnader ska förhålla sig till det 
befintliga genom att använda moderna material och ett modernt formspråk.  
 
I samband med tidigare detaljplanearbete inom kvarteret har en Antikvarisk 
konsekvensanalys – centrumförnyelse i Sundbyberg projekt ”Lorry”, daterad 2004- 
08-26, tagits fram. 
 
Generellt om kvarteret byggnader finns att läsa: 
 
”Industribyggnaderna i kvarteret har från början uppförts med en inbyggd flexibilitet. Särskilt den 
putsade funkisbebyggelsen från 1930-talet. De kulturhistoriska såväl som arkitektoniska 
kvalitéerna sitter främst i byggnadernas välproportionerade volymer med fasader och fönster. I 
interiören återfinns kvaliteter i trapphus och industri hissar med tillhörande detaljer. Därför har det 
varit viktigt att värna om de olika byggnadskropparnas intakthet så långt som möjligt. Och att 
nytillskott av byggnader inom kvarteret utförs som tydliga och avgränsade tillägg. I interiörerna kan 
man tillåta sig att vara betydligt flexiblare. Det finns generellt väldigt få ursprungliga planlösningar 
eller industrihistoriska bevarandevärda delar i interiörerna. Dessa har fortlöpande byggts om med 
ändrade verksamheter genom åren.” 
 
Kulturhistoriskt bör förslaget inte påverka området negativt såvida de befintliga 
fasaderna bevaras och restaureras och tillkommande bebyggelse görs 
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gestaltningsmässigt tydligt skilt från befintlig bebyggelse. Interiört är de 
kulturhistoriska värdena redan i stort förvanskade varför sådana förändringar inte är 
lika känsliga. 
 
Med underlag av det material som tagits fram under planarbetet har en extern 
byggnadsantikvarie tittat på möjligheten att bygga på det före detta stadshuset vid 
torget med ytterligare 1-2 våningar. Bedömningen gjordes då att en sådan utbyggnad 
”torde vara möjlig att pröva såvida förslaget är väl gestaltat, tillbyggnaden är låg och fasaden är 
indragen från befintligt husliv”. För att möjliggöra detta anges i detaljplaneförslaget en 
högre tillåten maxhöjd än vad befintlig byggnad är. Innan bygglov ges ska 
tillbyggnaden godkännas av en byggnadsantikvarie. 
 
Trafik 
Efter att tvärbanan är färdigbyggd kommer Landsvägen och Vasagatan att bli 
dubbelriktade förbi planområdet och kvarteret Banken. I förslaget är körbanan på 
Vasagatan avsmalnad till förmån för cykelbana, bredare gångbanor samt för 
tillskapande av nya parkeringsplatser. En sådan åtgärd skulle bidra till lägre hastighet 
för passerande biltrafik, samt mindre genomfartstrafik. 
 
Bangatan blir en återvändsgata för persontrafik och avses främst fungera som 
inlastnings- och parkeringsgata.  
 
Parkering 
För nya områden ska parkeringsbehovet i första hand lösas på kvartersmark samt att 
ny bebyggelse på parkeringsytor kompenseras med nya parkeringar, företrädesvis i 
garage. 
 
Ett generellt parkeringsbehov för kommunen kan lämpligen baseras enligt nedan: 

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

Enligt dessa beräkningar skulle parkeringsbehovet bli 270 platser inom och i 
anslutning till kvarteret. Huvuddelen av de tillkommande parkeringsplatserna föreslås 
ske genom nytt garageplan under kvarteret där det är möjligt att tillskapa ca 100 nya 
parkeringsplatser. 
 

 
Sektion Vasagatan mot väster visar nedfart till garageplan.  
 
Genom att smalna av den idag ca 13 meter breda körbanan på Vasagatan finns 
möjlighet att ersätta den befintliga längsgående parkeringen med ca 10-20 snedställda 
allmänna parkeringsplatser. 
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Illustrationen visar föreslagen utformning av Vasagatan. Körbanan minskas för att sänka 
hastigheten. Nya parkeringsplatser, cykelbana och större området för gångtrafikanter tillskapas. 
 
Längs Bangatan föreslås de befintliga snedställda parkeringarna ersättas med 
längsgående. Antalet parkeringsplatser bör kunna bli ett antal fler än de som finns 
idag. Dessa platser kan bara utnyttjas fram tills att Mälarbanan grävs ner eller 
breddas. Aleca har även köpt ett parkeringsgarage om ca 90 platser inom närliggande 
kvarter där förslagsvis parkeringsbehovet för hotellverksamheten kan tillgodoses. 
 
Totalt innefattas förslaget av ca 140 parkeringsplatser + de 90 platserna belägna i 
grannkvarteret. Denna siffra når inte upp till det uppskattade behovet enligt 
Sundbybergs generella parkeringsbehov, men med anledning av planområdets 
centrala läge och dess närhet till god kollektivtrafik anses detta inte nödvändigt. 
 
Inlastning 
Inlastning föreslås huvudsakligen ske via planerat garage, från Vasagatan samt från 
Bangatan. 
 
För att möjliggöra för inlastning från Bangatan bör befintlig parkering mot järnvägen 
omlokaliseras så att platserna blir längsgående istället för som idag snedställda. Detta 
möjliggör en breddning av gatuområdet utan att inskränka på Trafikverkets mark 
mot järnvägen.  
 
Under tiden som Mälarbanan byggs om kommer hela Bangatan fram till fasaderna att 
tas i anspråk som byggområde. Möjligheten att ha inlastning här försvinner då under 
denna period. Under denna period, samt om Mälarbanan breddas i ytläge måste all 
inlastnings ske via garaget eller från Vasagatan. 
 

 
Möjlig lösning för inlastning från Bangatan. Fastighetsgränserna redovisas i rött.  
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Gång- och cykel 
Cykelparkering ska anordnas i närheten av de större entréerna in till kvarteret. 
Separata gång- cykelvägar kommer att anordnas längs Landsvägen i samband med 
utbyggnaden av tvärbanan. 
 
Teknisk försörjning   
Dagvatten 
Inom området skall LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) tillämpas. Om inte 
LOD kan utföras ska fördröjning av dagvattnet ske, innan anslutning görs till det 
kommunala dagvattennätet enligt huvudmannens anvisningar.  
 
Avfall  
Fastighetsägaren har ansvar för att anordna fastighetsnära utrymme för utsortering 
av sopor enligt kommunens renhållningsordning, med arbetsmiljön i fokus. Ett 
system med mobil sopsug i två fraktioner (matavfall och brännbart) föreslås i 
kvarteret. En dockningsstation ska då finnas längs en av de intilliggande gatorna där 
soporna hämtas. Restaurangkök förses med avfallskvarn med tank för biologiskt 
matavfall. 
 
Transformatorstation 
Idag finns en befintlig elnätstation på Sundbybergs torg i närheten av kvarteret 
Plåten. Denna räcker inte i dagsläget till för att försörja all den tillkommande 
bebyggelsen med el.  
 
Genom att ersätta den befintliga stationen med en ny som är något större (5 x 6 
meter) tillgodoses både befintligt och tillkommande elförsörjningsbehov. Eftersom 
stationen inte idag är planlagd för ändamålet tas detta området med i detaljplanen 
och säkerställs för ändamålet. Stor vikt ska läggas på utseende och utformning av den 
nya stationen. Oavsett om befintlig station ska ligga kvar eller ersättas med ny ska 
denna förses med ny fasadbeklädnad. Förslagsvis i enlighet med SL:s teknikhus som 
uppförs på Sundbybergs torg.  
 
Beskrivning av planens miljökonsekvenser 
Kulturmiljö 
Ur kulturhistorisk synpunkt bör förslaget inte påverka området negativt såvida de 
befintliga fasaderna bevaras och restaureras och tillkommande bebyggelse görs 
gestaltningsmässigt tydligt skilt från befintlig bebyggelse. Interiört är de 
kulturhistoriska värdena redan i stort förvanskade varpå sådana förändringar inte är 
lika känsligt. På plankartan säkerställs de kulturhistoriska värdena med 
planbestämmelsen q. 
 
Radon 
Det bedöms inte finnas någon risk för att gränsvärdet överskrids. Byggnader ska 
byggas radonsäkra om det visar sig behövas. 
 
Luftkvalité 
Från 2001 gäller nya svenska miljökvalitetsnormer för inandningsbara partiklar, 
PM10. Normerna omfattar dygnsmedelvärden och årsmedelvärde och skall klaras 
från och med 2005. Enligt en översiktlig PM10- karta över Sundbybergs stad från 
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2005, upprättad av Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, ligger inte 
planområdet i riskzonen av för höga halter av PM10. 
 
Buller 
Kvarteret är bullerutsatt från spårburen trafik och vägtrafik. En bullerutredning har 
tagits fram av ÅF Infrastructure (Kv. Plåten, Sundbyberg – Trafikbullerutredning, 
2011-06-17) som huvudsakligen belyser förutsättningar för de planerade bostäderna. 
Bullerrapporten baseras på en bedömning av framtida trafikflöden utifrån två olika 
scenarior som presenteras som en bilaga i bullerrapporten. Bullerutredningen utgår 
ifrån det trafikfall som innebär de högsta trafikflödena. 
 
Med utgångspunkt från avstegsfall 2 från Länsstyrelsens kvalitetsmål i ”Rapporten 
”Trafikbuller och planering” regleras följande bestämmelse avseende bostäderna i 
kvarteret på plankartan:  
 

 Högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå är tillåtet invid fasad för minst hälften av 
boningsrummen i varje lägenhet.  

 Fasader ska dämpa till en ljudnivå om högst 30 dBA ekvivalent och högst 
45dBA maximal inomhus. 

 Varje lägenhet ska ha tillgång till en uteplats eller balkong med en ljudnivå 
om högst 70 dBA maximal och högt 55 dBA ekvivalent. 

 
För kontor och hotell gäller Boverkets Byggregler BBR. Med lämpligt val av fönster 
och uteluftsdon kan dessa krav innehållas. 
 
Buller från fläktar på tak samt transporter och godsmottagningar till verksamheter 
betraktas som externt industribuller. Detta buller bedöms utifrån Naturvårdsverkets 
publikation 1978:5 ”Riktlinjer för externt industribuller”. En bestämmelse på 
plankartan reglerar att dessa bullernivåer ej får överstigas inom kvarteret.  
 
Stomljud och vibrationer 
Vibrationsmätningar och stomljudsberäkningar har gjorts i kvarteret. Dessa visar att 
med rätt form av grundläggning och bjälklag kan stomljudsnivåerna innehålla aktuella 
riktvärden för kontor (högst 40 dBA (slow)) och för bostäder (högst 30 dBA (slow)). 
 
En bestämmelse på plankartan reglerar att dessa värden uppfylls vid byggnation.  
 
Risk för farligt gods 
Med anledning av planområdets närhet till järnvägen föreligger risker med farligt 
godstransporter. En riskanalys har tagits fram av Firetech Engeneering(Riskanalys 
för kvarteret Plåten i Sundbyberg, daterad 2011-02-27).  En sammanvägd 
riskbedömning av de risker som kan påverka kvarteret med föreslagna 
riskreducerande åtgärd visar att riskerna är acceptabla. Beräkningarna i rapporten 
visar att både individrisken och samhällsrisken ligger under den så kallade ALARP-
zonen. I analysen har hänsyn tagits till de riskreducerande åtgärder som beskrivs 
nedan. 
 
Känslighetsanalyser har genomförts för både sannolikhets- och 
konsekvensberäkningar. Ingen känslighetsanalys påverkar resultatet med mer än en 
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tiopotens (vilket är att betrakta som lite i sammanhanget). En ökning med en 
tiopotens innebär fortfarande att risken är acceptabel. Risken hamnar inte i något 
analyserat scenario i mer än i nedre delen av ALARP-zonen. Analysen är robust även 
för framtiden då hänsyn har tagits till att mängden farligt gods på Mälarbanan 
kommer att öka och då personantalet har valts mycket konservativt. 
 
I analysen har hänsyn tagits till de riskreducerande åtgärder som redovisas nedan. För 
att analysen ska vara giltig förutsätts att dessa åtgärder vidtas, alternativt likvärdiga 
åtgärder vilka fastställs i samråd med FireTech Engineering AB. De två första 
punkterna vidtas för att ta hänsyn till eventuell framtida utbyggnad med ytterligare 
spår ovan mark. 
 

 Byggnadens stomme utförs enligt MSB SR09 3:14 (rasdämpande byggnad). 
 Fönster upp till fem plan ovan mark utförs i brandteknisk klass E 30. 
 Fasader mot Mälarbanan utförs obrännbara.  
 Luftintag placeras på minst 10 meters höjd och luftintag mot järnvägen får 

inte förekomma. 
 Gasdetektorer installeras vid ventilationsintagen och kopplas till ett gaslarm. 

Gasdetektorerna skall vara anpassade för de vanligast förekommande gaserna 
(ammoniak, svaveldioxid och klor). Vid larm ska ventilationssystemet stängas 
av automatiskt och ett talat meddelande ska lyda inom- och utomhus. Det 
talade meddelandet ska informera om att man ska ta sig in i byggnaden, 
stanna inne och stänga fönster. Observera att det automatiska 
utrymningslarmet ska vara överordnat gaslarmet. 

 Ventilationssystemet ska kunna stängas av manuellt i respektive fläktrum. 
 Utrymningsvägar från torgytan ska mynna i minst tre olika väderstreck. 
 Automatiskt utrymningslarm i publika ytor. 

 
En organisation i byggnaden ska finnas som säkerställer att underhåll på 
brandskydds- och skyddssystemen bedrivs. Provningsintervall och provningsrutiner 
skall tas fram i samråd med brand- och risksakkunnig. Vidare rekommenderar 
FireTech Engineering AB att i så stor utsträckning som möjligt i de nedre planen 
förlägga verksamhet med lägre persontäthet (t ex lager, personalutrymmen) mot 
Mälarbanan. 
 
De ovan föreslagna åtgärderna har lyfts in som planbestämmelser på plankartan. En 
bestämmelse anger även att ingen personintensiv verksamhet får förekomma på plan 
1-5 i föreslagen byggnad närmast järnvägen. Denna bestämmelse innebär att 
användning som innebär koncentration av människor såsom t.ex. konferenslokaler 
därmed inte lämplig i byggnaden som orienteras mot järnvägen. 
 
Elektromagnetisk strålning 
Idag finns inga rikt- eller gränsvärden för lågfrekvent elektromagnetisk strålning, som 
är den typ av strålning som kommer från järnvägar. Dock rekommenderar 
Socialstyrelsen magnetfälten inte bör överstiga 0,4µT som dygnsmedelvärde. 
 
Mätningar av elektromagnetiska fält har gjorts i samband med projektet vid två olika 
tillfällen på Bangatan 1 på våning 1 respektive på bottenvåningen. Vid de båda 
tillfällen mättes ett medelvärde på 0,063µT respektive 0,037µT. Dessa värden ligger 
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långt under Socialstyrelsens rekommendationer. Blir det en breddning av 
spårområdet finns möjlighet att göra åtgärder för att minska magnetfält, t.ex. med 
sugtransformatorer. I detta fall är användningen närmast järnvägen begränsad till 
kontorsändamål, varpå risken bedöms mindre än vid t.ex. skola, bostad, eller annan 
verksamhet med behov av känslig apparatur. 
 
Markföroreningar 
Inom planområdet har det sedan tidigare funnits industriell verksamhet av olika slag, 
vilka kan ha gett upphov till markföroreningar. Markprovtagningar ska göras innan 
bygglov ges. Visar dessa på markföroreningar ska detta saneras. 
 
Landskapsbild 
Om höga hus byggs inom planområdet kan vissa in- och utblickar komma att 
förändras i centrala Sundbyberg. I närområdet finns redan idag byggnader med 
kraftigt varierande höjd. 
 
Yt- och grundvatten 
Förslaget innebär att garage ska byggas i kvarteret i ett plan mellan de befintliga 
byggnaderna. Detta kan innebära att delar av garaget hamnar under grundvattennivån 
varpå detta måste byggas med vattentät spont. Bygget av garaget innefattas av 
befintlig detaljplan och den Miljökonsekvensbeskrivning som togs fram i samband 
med det detaljplanearbetet. Detta innebär att källarplanet kan anläggas innan 
pågående detaljplanearbetet är avslutat och frågan ska beaktas inför byggskedet. 
 
Elsäkerhet  
Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS2008:1 får inga byggnader normalt 
förekomma närmare än 5 meter från den strömförande delen av 
järnvägsanläggningen. För höga byggnader kan längre avstånd gälla. Den nya 
byggnaden närmast järnvägen ligger ca 12 meter från dagens spårmitt. Om 
Mälarbanan bredas i ytläge kan spårmitt som närmast hamna ca 7 meter från 
befintliga fasader(ny och befintliga). Detta innebär att Trafikverket kan komma att 
behöva söka dispens hos elsäkerhetsverket för sträckan genom Sundbyberg vid en 
eventuell breddning av Mälarbanan i ytläge.  
 
Klimat, byggskede och uppfyllelse av miljömål 
Planen bedöms inte medföra negativa konsekvenser för klimatet. Byggskedet innebär 
störningar av olika slag. Riktlinjer vid bullrande arbeten ska tillämpas. Planförslaget är 
förenligt med målen i Sundbybergs miljöpolicy. 
 
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?  
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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.  
 
 

Administrativa frågor 
Preliminär tidplan 
Programsamråd maj 2010  
Plansamråd  oktober - november 2010 
Utställning  sommar 2011 
Antagande   hösten 2011 
Laga kraft 3 veckor efter planens antagande om planen inte 

överklagas. 
 
Medverkande tjänstemän 
Detaljplanehandlingarna har tagits fram av Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen på 
Sundbyberg stad. Illustrationer har tagits fram av Koncept Sthlm AB samt 
Brunnberg och Forshed arkitekter AB.  
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Richardsson Jenny Nagenius 
Planeringschef Planarkitekt 


