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Detaljplan för bostäder och kontor/handel på fastigheten 
ORGELN 7 och del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 
Sturegatan/Järnvägsgatan/Rosengatan/Lysgränd i centrala 
Sundbyberg 
 
Bakgrund  
Kommunfullmäktige har den 28 mars 2011 § 84 beslutat att ge dåvarande 
stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för 
fastigheten Orgeln 7 avseende kontor/handel och bostäder. Utgångspunkten för 
planarbetet ska vara Vision Sundbybergs stadskärna 2020. Detaljplanen har varit ute 
på programsamråd våren 2012, samråd våren 2015 och utställning 
oktober/november 2015.  
 

Planprocessen 
Denna detaljplan är upprättad i enlighet med äldre plan- och bygglagen,  
(ÄPBL 1987:10). Detaljplanen har genomförts med normalt förfarande med 
programsamråd, samråd och utställning. 
 

Handlingar 
Detaljplanen består av denna planbeskrivning och plankarta med bestämmelser. Till 
underlag för denna plan finns: 
 

- Utställningsutlåtande 2015-12-02, 
- Trafikbuller och vibrationsutredning 2015-04-13, 
- Riskhänsynsutredning 2015-04-20 och komplettering av riskhänsyn  

2015-09-18, 
- Antikvariskt utlåtande 2015-04-24, 
- Beräkning av medeltrycksspänning på grundläggning efter  

påbyggnad 2015-08-24. 
 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att bygga på fastigheten för att utöka utbudet av lokaler i 
centrala Sundbyberg. Byggnaden ska användas för centrumändamål men även 
möjliggöra nya bostäder mot Sturegatan. Byggnaden ska ges en kvalitativt hög 
gestaltning som motsvarar dess omgivningspåverkan i Sundbybergs mest 
exponerade och betydelsefulla läge. Det kulturhistoriska och miljömässiga värdet i 
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Sundbybergs stadskärna vid Sturegatan ska särskilt beaktas. Syftet är också att 
säkerställa nuvarande användning av fastigheten. Den gällande detaljplanen utesluter 
kontorsanvändning och större delen av byggnaden används för kontorsverksamhet. 
 

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.  
 

Planområdet 
Läge och areal 
Fastigheten Orgeln 7 ligger i centrala Sundbyberg och omges av Järnvägsgatan, 
Rosengatan, Sturegatan och Lysgränd. En liten del av fastigheten Sundbyberg 2:17  
ingår i planområdet. Arealen på planområdet är cirka 5830 m2. 

 
Centrala Sundbyberg med planområdet inringat i rött 
 
Ägoförhållanden 
Fastigheten Orgeln 7 ägs av Fabege Orgelspelet AB. Sundbyberg 2:17 ägs av 
Sundbybergs stad. 

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 följande om Sturegatan - 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 
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komplettera byggnader som saknar kulturhistoriskt värde, utan att den rådande 
skalan påverkas negativt, ska studeras. 
 
Gällande detaljplan (som avses att ändras) 
Inom programområdet gäller detaljplan C197 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 28,2 meter och mot 
Sturegatan 37,2 meter. Ett lägre parti närmast Sturegatan har byggnadshöjden 33,9 
meter. Längs Järnvägsgatan ska marken vara tillgänglig för allmän gångtrafik. 

 
Planeringsförutsättningar och befintliga förhållanden  
Planering i närområdet 
Sundbybergs nya stadskärna 
Den största förändringen i planområdets närhet är den kommande nedgrävningen 
av järnvägen i centrala Sundbyberg. Ett avtal är upprättat mellan Trafikverket och 
Sundbybergs stad som möjliggör en breddning till fyra spår och nedgrävning av 
Mälarbanan. Nedgrävningen ingår i regeringens nationella plan för infrastruktur år 
2014 - 2025. Nedgrävningen beräknas också vara klar år 2025. Ett planprogram 
kommer att tas fram för området runt järnvägen med förslag att komplettera 
stadskärnan med byggnationer och nytt resecentrum. 
 
Omgivande bebyggelse/stadsbild, byggnaden, kulturhistoriska värden 
Stadsbild 
Fastigheten ligger i Sundbybergs historiska stadskärna och har ett strategiskt viktigt 
läge med direkt kontakt till tunnelbana och järnväg inom byggnaden. Byggnaden 
vänder sig mot två av stadens mer betydelsefulla gator, Järnvägsgatan och 
Sturegatan.  
 
På järnvägens norra sida har staden en strikt rutnätsindelning med gator och kvarter 
enligt avstyckningsplan från år 1877. Området kännetecknas av ett småskaligt och 
uppbrutet bebyggelsemönster. Byggnaderna är i huvudsak uppförda med lamellhus i 
fyra våningar i slutna eller öppna kvarter. Det är stora höjdskillnader topografiskt 
och bebyggelsens volymer betonar topografin. 
 
Sturegatan har sedan 1940-talet varit stadens huvudgata och ett klassiskt affärsstråk. 
Gatan ger ett livligt intryck med butiker och trädplanteringar. Den varierade 
bebyggelsen släpper in ljus och bidrar med utblickar och grönska. Sturegatan utgör 
kärnan av ”centrala Sundbybergs charm”. Från och med kvarteret Orgeln vidare 
mot öster till Ekensbergsvägen övergår gatans småskalighet och variationsrikedom 
till en mer storskalig bebyggelse.  
 
Järnvägsgatan, spårområdet och Landsvägen tillsammans med Sundbybergs torg 
bildar en större öppen yta i staden. I området på järnvägens södra sida är 
byggnationen mer varierad med en blandning av byggnadsstilar från olika epoker 
och med varierande byggnadshöjder.  
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Kulturhistoriska värden i stadsbilden 
Järnvägens norra sida har i princip undgått den stadsförnyelse som skedde i många 
svenska städer under 60- och 70 talet förutom ett fåtal kvarter, bland annat Orgeln 
7 som fick sin nuvarande utformning år 1964 och intilliggande Godset som 
omvandlades år 1975. Den välbevarade och omväxlande stadskärnan med olika 
tiders byggnadsstilar, villkor och funktioner har format stadsbilden och tillsammans 
gett en värdefull bebyggelsemiljö. Stadskärnan har ett fåtal gemensamma strukturer 
som ger stabilitet för stadsbilden. De gemensamma strukturerna är framförallt 
takfotsnivån på bebyggelsen längs Sturegatan och rutnätsplanen. Längs Sturegatan 
finns enligt den klassiska stenstadstraditionen verksamheter i bottenvåningarna och 
bostäder eller kontor i våningarna ovanför. 
 
På motsatt sida av kvarteret Orgeln vid Sturegatan ligger Allaktivitetshuset, en 
slätputsad trevåningsbyggnad med biosalong och samlingslokal ritad i slutet av 
1920-talet av arkitekt Artur von Schmalensee från KF:s arkitektkontor. Byggnadens 
exteriör är ett fint exempel på tidig funktionalism. På dess innergård ligger 
Sundbybergs första Folkets hus från tidigt 1900-tal. Båda byggnaderna har ett stort 
kulturhistoriskt och miljömässigt värde och är skyddade i detaljplan.  
 
Byggnaden 
Byggnaden/fastigheten Orgeln 7 uppfördes år 1964 i modernistisk stil och ritades 
av arkitekt Rolf Runefelt. Ett flertal ombyggnader och fasadändringar har 
genomförts från 70-talet till och med 2000- talet. Hela kvarteret är bebyggt och 
innehåller garagevåningar med parkering och lastning samt butiks- och 
kontorsvåningar.  

Ovanför butikerna är byggnaden uppdelad i två separata byggnadsvolymer. 
Volymen mot Sturegatan utgörs av en lamell, sex våningar hög med ett lägre parti, 
fem våningar högt, närmast Sturegatan. Det lägre partiet följer Sturegatans struktur 
genom att ansluta till den rådande takfotshöjden längs Sturegatan. Det lägre partiet 
är även indraget vid gathörnen för att avskärma den större bakomliggande 
byggnadsdelen. Mot Järnvägsgatan är byggnaden en kvartersstor kompakt 
fyravåningsbyggnad.  

Interiört inrymmer byggnaden mot Sturegatan fyra våningar parkering/lager och 
inlastning under mark, butiker i markplanet och kontor i våningarna ovanför. Mot 
Järnvägsgatan inryms två våningar under mark med angöring/parkering/restaurang. 
Där finns också nedgång till tunnelbana och järnväg. Ovan mark finns butiker i två 
plan med två kontorsvåningar ovanpå. Tunnelbanan går under kvarteret.  
 
Bruttoarean för hela byggnaden ovan mark är cirka 23 000 m2. 

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. 
 



 

 
 

5 

Byggnaden kännetecknas också av den pelargång som löper längs Järnvägsgatan. 
Pelarna är beklädda med svart diabas och är utsmyckade med plåtreliefer av 
konstnären Sievert Rapp. Konstverket har titeln ”Sundbybergs Zoo” och tillkom i 
samband med att huset byggdes år 1965.  
 

 
Kvarteret Orgeln 7, hörnet Järnvägsgatan/Lysgränd  
 

 
Kvarteret är till hälften underbyggt med tunnelbanan.  
Tunnelbanan ligger inom det streckade området. 

 
Kulturhistoriska värden på byggnaden 
Byggnaden/kvarteret som helhet företräder den tid och karaktär då de svenska 
stadskärnorna omvandlades. De förändringar som utförts genom åren har påverkat 
byggnadens bevarandevärde negativt. Fasaderna bedöms inte ha något speciellt 
kulturhistoriskt värde. I den norra byggnadsvolymen finns två trapphus med 
påkostad inredning och konstnärlig utsmyckning. De är vackert gestaltade med 
trappor med mässingräcke och det ena trapphuset med en figurativ kakelvägg. Golv 
och väggar är beklädda med marmor. Trapphusen håller en särskilt hög kvalité både 
i förhållande till byggnaden och till andra byggnader från samma tid. Pelarradens 
detaljrika konstreliefer mot Järnvägsgatan har ett miljömässigt värde. 
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Sturegatan mot sydöst och kvarteret Orgeln. I förgrunden kvarteret Posten  

 
Rosengatan mot söder 
 

ORGELN 7 
 

ORGELN 7 
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Konstrelieferna i pelargången vid 
Järnvägsgatan 

 
Trapphuset har kvar sina originalmaterial 
och detaljer 
 

Trafik och parkering 
Kollektivtrafik 
Planområdet har ett synnerligen gynnsamt läge ur kollektivtrafiksynpunkt med 
nedgång till tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg i kvarteret. Tvärbanehållplats och 
busshållplatser ligger inom 100 meters avstånd från fastigheten.  
 
Trafik/gator 
Gatorna i området har huvudsakligen blandade trafikslag med allmänna parkeringar 
längs gatorna. Järnvägsgatan och Sturegatan har busslinjetrafik.  
 
Parkering och angöring  för motorfordon 
Inom fastigheten finns garageplan med cirka 150 bilplatser med infart från 
Rosengatan och Lysgränd. Det finns förrådsytor i byggnaden som kan konverteras 
till parkeringsyta. Antalet bilplatser blir då cirka 250 - 270 stycken. I garaget finns 
även inlastningsyta för leveranser till butiker och verksamheter. 
Parkeringsmöjligheter finns på omgivande gator för kunder och besökare. 
 
Cykeltrafik/cykelparkering 
Cykelnätet i centrala Sundbyberg sker mestadels i blandtrafik. 
Cykelparkering finns i anslutning till garageinfarterna.  
 
Handel/service/skolor 
Området har god tillgång till arbetsplatser, handel och service. 
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Förskole - årskurs 6 skolor finns i Lilla Alby (Lilla Alby skola) och i Storskogen 
(Ängsskolan). Avståndet till dessa är cirka 500 meter. Till närmsta förskola är det 
cirka 400 meter. 
  
Mark och vegetation 
Bostadsnära natur/rekreationsområden 
Enligt stadens grönplan ska bostadsnära natur bestående av allmän mark med 
naturkvalitéer finnas inom 300 meter från bostaden. För att skapa en god bebyggd 
miljö måste tillgången till bostadsnära natur säkras. I de centrala delarna av 
Sundbyberg finns en begränsad tillgång till grönområden. Det närmsta större 
rekreationsområdet är Tornparken som ligger 400 meter från kvarteret Orgeln. Till 
Kyrkparken är det 200 meter och till Tuvanparken är det cirka 500 meter. 
Sturegatan är trädplanterad. Det finns flera torg och andra allmänna platser med 
möjlighet till utevistelse i planområdets närhet. 
 
Vegetation inom fastigheten 
Hela fastigheten är bebyggd och saknar grönska. 
 
Geotekniska förutsättningar 
Enligt den översiktliga geologiska grundkartan för Sundbyberg består området av 
kohesionsjord, huvudsakligen av torrskorpekaraktär. 
 
Störningar och risker 
Järnvägen/farligt gods 
På Mälarbanan transporteras farligt gods förbi planområdet. Ett beslut om 
nedgrävning av spårområdet har tagits av Trafikverket och Sundbybergs stad. 
Sträckan genom Sundbyberg är idag tvåspårig och kommer att bli fyrspårig. Det 
innebär att spåren i framtiden kommer att placeras under marknivån närmare 
Orgeln 7. Alla fyra spåren kommer att nyttjas för transporter med farligt gods. 
Arbetet med nedgrävningen planeras pågå mellan åren 2019 – 2025. Det befintliga 
huset ligger idag med sin närmsta del 21 meter från dagens spårkant och är 
sammankopplad med tunnel till den befintliga tågstationen. Enligt Trafikverkets 
arbetsplan kommer spåren närmast Järnvägsgatan att stängas av och grävas ned i det 
första skedet. Det innebär att den tid det går farligt gods på spår i ytläge nära 
Järnvägsgatan och kvarteret Orgeln minskas betydligt. 
 
Buller/stomljud 
Området är bullerutsatt. På Sturegatan går bussar och biltrafik. Mot Järnvägsgatan 
störs fastigheten av bil/buss och tågtrafik. Tunnelbanan går under byggnaden. 
 

Markföroreningar 
Inga kända markföroreningar finns registrerade på fastigheten. Detaljplanen medför 
inga åtgärder som berör fastighetens mark. 
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Radon 
Markområdet utpekas på kommunens markradonkarta som eventuellt 
normalriskområde för gammastrålning, 10-15uR/h. Enligt 
Strålsäkerhetsmyndighetet är riktvärdet för radon i inomhusluften (år 2015) 200 
Bq/m3. Är radonhalten högre än gällande riktvärden är det en olägenhet för 
människors hälsa. Fastighetsägare/hyresvärdar är ansvarig för att samtliga av 
fastighetsägarens/hyresvärdens fastigheter inte överstiger riktvärdet för radon i 
inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Radonmätning ska ske under 
eldningssäsong (oktober-april) och bör genomföras vid ny- eller ombyggnation eller 
efter tio år.  
 
Översvämning 
I översiktskarta över Sundbybergs kommuns instängda områden (områden som inte 
har en naturlig ytvattenavrinning och riskerar att svämmas över) utpekas 
Järnvägsgatan som instängt område där vattnet har svårighet att rinna undan. 

 
Instängda områden (rödmarkerat) är områden där dagvattnet inte kan rinna undan annat än till 
dagvattenledning 
 

Förslag och konsekvenser 
Stadsbild 
Förslaget visar att påbyggnaden av fastigheten bidrar till en bättre helhetsbild för 
den aktuella delen av stadskärnan. Förslaget har anpassats till visionen av det nya 
centrala Sundbyberg och den planerade överdäckningen av Mälarbanan. Fasaderna 
mot Järnvägsgatan vitaliseras. Entréerna flyttas ut till gatan och blir mer inbjudande. 
Handeln behålls i gatuplanen. Påbyggnaden mot Sturegatan tar hänsyn till en lägre 
skala och behåller takfotshöjden längs gatan på så vis att det utskjutande partiet 
närmast Sturegatan inte bebyggs. Påbyggnaden mot Rosengatan tar också hänsyn till 
den lägre skalan i Sundbybergs befintliga stadsstruktur. Kvarteret har ett exponerat 
läge i stadsbilden och byggnadens fasader ska utformas med extra hög kvalité, med 
särskild hänsyn till omgivande byggnader och miljöer och även med hänsyn till dess 
framtida betydelse som fasad mot Sundbybergs kommande resecentrum. 
Byggnadens generalitet ger förutsättningar för flexibla arbetsplatser och möjliggör 
för större företag att etablera sig i Sundbyberg. På så vis bidrar tillskottet till att 
vitalisera Sundbybergs stadskärna. 
 

Orgeln 
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Byggnaden har brutits upp för att möta tre olika stadsstrukturer i stadsmiljön 
 

 
Illustration med nya byggnaden från Sundbybergs torg 
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Illustration, stadsbilden före nedgrävning av spåren. 

Byggnaden 
Det kvartersstora huset delas i tre huvudvolymer med tre olika fasaduttryck, 
Sturegatan, Järnvägsgatan/Lysgränd och Järnvägsgatan/Rosengatan.  

- Mot Sturegatan föreslås en påbyggnad med två plan. De befintliga fasaderna 
behåller sin karaktär i huvudsak.  

- Järnvägsgatan/Lysgränd byggs på med fyra våningar och en våning för 
ventilation/installationer. Byggnadsdelen blir den viktigaste byggnaden och 
får en sammanhängande dignitet.  

- Byggnaden mot Järnvägsgatan/Rosengatan får samma volym som 
Järnvägsgatan/Lysgränd men de två översta våningarna dras in från 
Rosengatan och ges en lättare, ljusare gestaltning.  

- Mötena mellan de tre volymerna glasas in, på så vis förs ljus in i den 
kvartersstora byggnaden.  

- Hela byggnaden kommer att kunna användas för blandade verksamheter 
såsom handel, kontor m.m. Mot Sturegatan får våningarna ovanför 
gatuplanen även användas för bostäder.  

 
Kvalitetspunkter 

 Den påbyggda volymen mot Sturegatan ges ett eget uttryck. Ett indrag gör 
att den befintliga takfotshöjden markeras och upplevs från Sturegatan. 
Påbyggnadens fasad får en indelning som tar upp den vertikala markeringen 
i befintlig fasad och. Fasadmaterial av t ex plåt, puts och glas. I 
bottenvåningen markeras butiker och kontorsentréer med glaspartier och 
skyltsystem som förstärker den befintliga handelsgatan och dess täta 
gatumiljö. 

 Mot Rosengatan ges hörnhuset en fasad av t ex stenmaterial alt klinker. 
Stenen eller klinkern bör ha en dämpad kulör som ansluter till de putsade 
fasaderna i intilliggande kvarter. Fönster markeras genom ramverk och 
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bildar " hål i mur". Detaljeringen av fasaden och ramverken ger huset sin 
egen karaktär och förstärker hörnet mot Rosengatan. Med hänsyn till den 
lägre bebyggelsen på motsatt sida av Rosengatan dras volymen in i de 
översta två våningarna, över hörn.  
De indragna våningarna ges en lättare karaktär. Fasad av t ex plåt och 
glaspartier gör att volymen reflekterar himmelsljus och blir mindre påtaglig 
på avstånd.  
Bottenvåningen får ett tvåvåningshögt motiv mot torget och runt hörn. Här 
kan butiker och restauranger få egna entréer som stärker handelsstråket och 
skapar vistelseytor. Skyltprogram och ljussättning bidrar till att skapa 
stadskänsla, trygghet och attraktion till Sundbybergs stadskärna 

 Ett inglasat rum separerar byggnaderna mot Järnvägsgatan. Här bildas en ny 
huvudentré till kontorslokalerna och det nya huvudtrapphuset. Atriumet 
gestaltas med transparent glas och belysning som motverkar spegeleffekt i 
glaset och ger det framtida torget ljus.  

 Mot Järnvägsgatan/Lysgränd bildas en sammanhållen byggnad som visar 
upp Sundbybergs nya karaktär. En tydlig volym som möter 
kontorsbebyggelsen öster om Lysgränd. Fasader i  
t ex plåt och glas. Fönsterband artikuleras, t ex med vinklade plåtelement i 
varierade varma kulörer. De vinklade elementen reflekterar ljuset varierat 
och fasaden får en detaljering som upplevs på olika sätt beroende på 
betraktelseavstånd. Intrycket ska vara intressant och nyskapande.  
Bottenvåningen mot Järnvägsgatan och Lysgränd anknyter till 
fasadutformningen mot Rosengatan och förstärker handelsstråket mot 
torget. Detta knyter ihop de två volymerna mot Järnvägsgatan. 

 Entrén till tunnelbanan (x-området) ska upplevas som en integrerad del av 
bottenvåningen. Konstverket Sundbybergs Zoo föreslås placeras på den 
tvåvåningshöga sockeln och samordnas med skyltar och belysning. 

 Skyltar ska ha fristående bokstäver.  

 Taklandskapet utformas med delvis gröna tak och takterrass för vistelse som 
också medger stadsodling mm. 

 

 
Fasad mot Järnvägsgatan med påbyggnad 
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Fasad mot Sturegatan med påbyggnad 

 
Fasad mot Rosengatan med påbyggnad 

 
Volymstudier mot Rosenlundsgatan/Järnvägsgatan och Järnvägsgatan/Lysgränd 
 

 
Hörnet Järnvägsgatan/Rosengatan 
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Hörnet Järnvägsgatan/Lysgränd 
 

 
Sturegatan, den låga delen byggs inte på. Sturegatans takfotslinje behålls 
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Kulturhistoriska värden/konstnärlig utsmyckning 
Vid ändring av byggnaden bör det tas särskild hänsyn till de två trapphusen i den 
norra byggnadsvolymen mot Sturegatan. Både den påkostade inredningen och den 
konstnärliga utsmyckningen i trapphusen bör så långt som möjligt bevaras. 
Konstverket Sundbybergs zoo kommer att flyttas från pelarna vid gatan eftersom 
fasaden flyttas ut mot gatan. Den föreslagna placeringen blir ovan gatuplanet 
främst, mot Lysgränd. De bästa verken väljs ut om inte alla kan placeras.  
 

 

 
 
Byggnadsteknik 
Påbyggnaderna kan ske utan att byggnaden behöver grundförstärkas. Befintlig 
grundläggning är utförd på berg. Ny påbyggnad kommer att öka 
medeltryckspänning men inte överskrida bergets kapacitet, efter utförd påbyggnad 
blir medeltryckspänningen <5.0 Pa. Laster från den tillkommande byggrätten 
påverkar inte tunnelbanan eller tunnelbanans konstruktion. 

Förslaget har höga miljömål: ny isolering och nya fönster, egen energiproduktion 
med solceller, dagvattenhantering med gröna tak, försörjning med dagsljus, 
cykelparkering, effektiv värmeåtervinning. 

Parkering/angöring 
Med cirka 250-270 bilplatser klarar förslaget Sundbybergs stads bilparkeringsnorm 
för den befintliga och tillkommande lokalytan inklusive 20 bilplatser för bostäder. 
Efter ombyggnad omfattar byggnaden cirka 39 000 m2 bruttoarea. Enligt stadens 
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trafikplan ska det finnas 3 – 11 bilplatser per 1 000 m2. Parkeringsytorna räcker till 
6-7 bilplatser per 1000 m2. Cykelparkering med en cykelplats per rum för 
bostäderna anordnas också under gatuplanen. Fastighetsägaren har också som mål 
för sina lokalhyresgäster att antalet cykelparkeringsplatser ska vara 10 % av 
kontorsarbetsplatserna.  
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
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. 
 
Avfallshantering 
Översiktsplanen understryker att källsortering och återvinning är viktiga inslag i 
övergången till ett kretsloppssamhälle. Sundbybergs stads riktlinjer för 
avfallshantering vid ny- och ombyggnad ska följas. Insamlingssystemet för 
hushållsavfall ska vara mekaniskt och avfallet ska sorteras i två fraktioner, 
hushållsavfallet för sig och matavfall för sig. Grovavfallsutrymme ska finnas inom 
fastigheten, detta kan med fördel användas även för källsorterat material. 
Tillgänglighetsfrågan ska beaktas så att rullstolsburna klarar sophantering. 
 
Värme/spillvatten 
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga 
energieffektivitet. Fastigheten är ansluten till fjärrkyla och fjärrvärmenätet. 
Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till regionalt reningsverk i 
Bromma 

Beskrivning av planens konsekvens 
Behovsbedömning 
Detaljplanen innebär inga svåröverblickbara miljöproblem. Med utgångspunkt från 
kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
bedöms planen inte kunna medföra en betydande miljöpåverkan. Planens 
miljökonsekvenser redogörs i detta avsnitt av planbeskrivningen. 
 
Miljökonsekvenser 
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 stads klimat- och 
hållbarhetspolicy (antagen i kommunfullmäktige den 27 maj 2013) främst genom att 
planområdet ligger i ett mycket gynnsamt läge ur kollektivtrafiksynpunkt. 
 
Energieffektivt byggande/Miljövänliga byggnadsmaterial 
Om och påbyggnaden kommer att utföras i enlighet med Breeam SE. BREEAM SE 
avser inte bara byggnadens tillstånd vid certifieringen utan indikerar även tydligt vad 
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som kan förändras för fastighetens drift och underhåll samt för verksamheten. 
BREEAM liknar och ansluter även till system som tex ISO 9001, 14001 etc. 
Områden som bedöms är Hälsa och välbefinnande, Energi, Transport, Vatten, 
Material, Avfall, Landanvändning och Ekologi, Förorening samt Management. 
Lämpligt certifieringssystem för bostadspåbyggnaderna kommer att väljas utifrån 
detta. 

Miljökvalitétsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 
miljöbalken 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor som till exempel trafik. En miljökvalitetsnorm kan exempelvis ange 
en högsta tillåtna halt av ett ämne i vatten, luft eller i marken. 
 
Miljökvalitetsnormer för ytvatten finns för ekologisk och kemisk status samt för 
ekologisk och kemisk potential, de senaste gäller i så kallade kraftigt modifierade 
vatten. Utgångspunkten är att alla vattenförekomster ska ha uppnått god ekologisk 
status till år 2015. Om god ekologisk status inte kan uppnås i en vattenförekomst, 
och det inte beror på hydromorfologisk påverkan, kan vattenförekomsten istället bli 
föremål för undantag såsom tidsfrist till år 2021 eller få mindre stränga kvalitetskrav. 
 
Recipient för det tekniska avrinningsområdet av dagvattnet inom 
detaljplaneområdet är Strömmen. Dagvattnet leds via kommunal ledning 
(kombinerad för dagvatten och avloppsvatten) till regionalt reningsverk i Bromma. 
Från Bromma leds det renade vattnet vidare i tunnel ut i Strömmen. Status på 
recipienten är otillfredsställande avseende ekologisk potential och med ej god 
kemisk status. Strömmen har också problem med övergödning och miljögifter. Till 
år 2021 är kravet att Strömmen ska uppnå god ekologisk potential. Bromma 
reningsverk kommer att tas ur drift före år 2021. Dagvattnet från planområdet 
kommer då att renas i Henriksdals reningsverk som har en betydligt bättre kapacitet. 
Sundbybergs stad är medfinansiärer i avvecklingen av Bromma reningsverk och 
moderninsering av Henriksdals reningsverk och bidrar på så vis till en förbättring av 
vattenkvalitén i Strömmen. 
 
Hantering av dagvatten inom fastigheten 
Det viktigt att bebyggelse alstrar så begränsade volymer dagvatten med så låg 
föroreningsnivå som möjligt. För att minska och fördröja dagvattenmängden 
kommer taken till en stor del att beläggas med vattenabsorberande material, 
förslagsvis sedumtak. Se vidare under nästa rubrik, grönytefaktor.  
 
Grönytefaktor 
Enligt Sundbybergs stads översiktsplan ska en grönytefaktor 0,3 användas för alla 
tomter som ska bebyggas i centrala Sundbyberg. Taken ska till stor del förses med 
sedum eller motsvarande vegetationstak. Enligt nedanstående illustration uppnås 
grönytefaktor 0,35.  
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Takplan, beräkning av grönytefaktor 
 

Solsinstrålning 
Solstudie visar att bostadshusen vid Sturegatan och Rosengatan påverkas av 
påbyggnaden med minskad solinstrålning. Den ökade avskuggningen som 
påbyggnaderna medför är rödmarkerad på bilderna. Mot Sturegatan är påbyggnaden 
indragen från fasad för att minska avskuggningen på Sturegatan. Sturegatan och 
Rosengatan är båda 20 meter breda. Gatornas bredd medför att den ökade 
avskuggningen blir liten i förhållande till storleken på påbyggnaden. 
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Luftkvalitét 
För att styra utvecklingen mot en god luftmiljö har det, i samband med att nya 
miljöbalken 1999 trädde i kraft, utarbetats bindande miljökvalitetsnormer (MKN) 
för svaveldioxid, kvävedioxid (NO2), kväveoxider, bly, partiklar (PM10), bensen 
och kolmonoxid. 
 
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund samordnar regionens 
miljöövervakning av utomhusluft. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskreds 
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vid E4/E20 Lilla Essingen i Stockholm, Kungsgatan i Uppsala och Hågelbyleden i 
Botkyrka. Den långsiktiga trenden är minskade halter av kvävedioxid. 
Miljökvalitetsnormen för PM 10 klarades vid alla mätstationer utom vid E4/E20 
Lilla Essingen och på Turingegatan i Södertälje. Den långsiktiga trenden vid 
samtliga mätstationer visar på minskade halter av PM10. Även miljökvalitetsnormen 
för PM 2,5 klarades vid samtliga mätstationer. Den långsiktiga trenden är även här 
minskade halter av PM 2,5.  
 
Utöver den regionala miljöövervakningen genomför Sundbybergs stad egna 
mätningar och beräkningar. Under mätperioden 2013-2014 låg samtliga mätresultat i 
Sundbyberg, beräknat som årsmedelvärden, under miljökvalitetsnormerna för 
respektive ämne. Ämnen som analyserats i Sundbyberg är ozon, kvävedioxid och 
bensen. 
 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka halterna av partiklar och 
kvävedioxid.  
 
Störningar 
Byggskedet innebär störningar av olika slag. Riktlinjer vid bullrande arbeten ska 
tillämpas. Utbyggnadsområdet ligger nära den befintliga bebyggelsen och 
miljökonsekvenser under byggtiden behöver belysas. 
 
Farligt gods 
Järnvägen/farligt gods/risker 
En rapport avseende hänsyn till risker, daterat den 20 april 2015 med komplettering 
den 2015-09-18, har tagits fram av Tyréns AB. I rapporten har en sammanvägd 
bedömning gjorts av de risker som kan påverka kvarteret Orgeln. Utifrån resultatet 
föreslås att detaljplanekartan får följande bestämmelser: 

 Inom 30 meters avstånd till järnvägens yttre räls ska friskluftsintagen 
placeras bort från järnvägsområdet eller på tak.  

 Inom 30 meters avstånd till järnvägens yttre räls ska fasad ha obrännbart 
material.  

 Lokaler med utgång mot Järnvägsgatan ska kunna utrymmas åt annat håll än 
järnvägsområdet. 

 
Buller 
En trafikbuller och vibratonsutredning har tagits fram av Åkerlöw Hallin akustik 
daterad den 13 april 2015. Utifrån resultatet föreslås att detaljplanekartan får 
följande bestämmelser: 

 Minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får ha högst 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå utanför fönster. 

 Alla bostäder ska ha tillgång till gemensam eller enskild uteplats inom 
fastigheten med högst 70 dB (A) maximal och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

 Bostäder ska erhålla ljudklass B och kontor ljudklass C med avseende på 
trafikbuller inomhus. 
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 Den maximala luftljudsnivån på grund av stomljud från trafik får inte 
överstiga 30 dB(A) slow, i bostäder och 40 dB(A) slow i kontor. 

 Högst 0,3 mm/s i komfortvägda vibrationer i byggnaderna på grund av 
trafik. 

Risk för brand 
Framkomlighet och bärighet för räddningstjänstens fordon inom planområdet ska 
beaktas. 

 

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? 

 
Jämställdshets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv 
Arbetet med planförslaget har beaktat det nationella målet för jämställdhet. Det 
övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta arbetar regeringen efter 
fyra delmål: 
 

 En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren 
för beslutsfattandet. 

 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut. 

 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och 
män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 
omsorg på lika villkor. 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, 
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

 
Med avsikt att uppnå ovanstående genomdrivs detaljplanearbetet i Sundbybergs stad 
med stöd av en checklista. Checklistan utgår ifrån Boverkets checklista för 
jämställdhet i fysisk planering, Jämna steg. Checklistan rymmer trygghets- och 
säkerhetsfrågor för kvinnor och män, flickor och pojkar.  
 
Resultatet visar på fördelar främst med ett byggande i kollektivtrafiknära läge och 
med gångavstånd till kommersiell service och arbetsplatser. Mot gatorna blir det fler 
kommersiella lokaler som ökar gatulivet och ger en ökad trygghet.  
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FNs konvention om barnets rättigheter 
Arbetet med planförslaget har beaktat nationell strategi för Barnkonventionen, prop 
1997/98:182. Sundbybergs stad arbetar med barnkonsekvensanalys som verktyg i 
arbetet att identifiera brister och möjligheter med avseende på barns rättigheter i 
planarbetet. I kontorets granskning av barnkonsekvenser analyseras barnets sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheter. Exempel på dessa rättigheter är barnets rätt 
till lek, vila och fritid. Planarbetets främjande av barnets rätt till aktivt deltagande i 
samhället och dess rätt till lika värde analyseras.  
 
Stadsledningskontoret har gjort bedömningen att projektet inte innebär några 
negativa konsekvenser för barn och att ovanstående aspekter ska beaktas i det 
fortsatta planarbetet.  
 
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning  
Kommunen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning prop. 2008/09:28 som syftar till att undanröja hinder för 
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Målsättningen är att 
alla personer har delaktighet på lika villkor oavsett funktionshinder. Detta 
planarbete inbegriper främst den fysiska miljön genom att identifiera och undaröja 
hinder och barriärer mot tillgänglighet inom och in till byggnaden. 
 

Detaljplanens genomförande/Genomförandebeskrivning 
Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum då beslutet att anta 
detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägarens bestridande 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutse vid planläggningen. 
 
Efter genomförandetiden fortsätter planen gälla tills den ändras eller upphävs. 
Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för 
förloranderättigheter som fanns i den ursprungliga planen. 
 
Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 
Sundbybergs stad upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid 
granskning av bygglov och bygganmälan.  
 
Lantmäterimyndigheten ansvarar för fastighetsbildning på initiativ och bekostnad av 
fastighetsägaren. 
 
Sundbybergs stad ansvarar för upprättande av nödvändiga avtal och 
överenskommelser. 
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Exploatören ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom kvartersmarken. 
Sundbybergs stad ansvarar för byggnation samt övriga erforderliga anläggningar 
inom allmän platsmark. Respektive ledningsägare ansvarar för flytt av berörda 
ledningar medan exploatören ansvarar för samordningen. 
 
Avtal 
Planavtal har upprättats mellan Sundbybergs stad och Exploatören. 
Exploateringsavtal tecknas mellan Sundbybergs stad och Exploatören. 
Exploateringsavtalet reglerar hur genomförandet av detaljplanen ska ske samt vem 
som ska ha ansvar för utförandet av olika åtgärder och vem som ska finansiera 
åtgärderna. 
 
Genomförandeavtal kommer tecknas mellan fastighetsägaren och 
Trafikförvaltningen i de fall tunnelbanan eller busstrafiken påverkas under 
byggtiden eller om permanenta åtgärder behöver vidtas. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden 
I planområdet ingår fastigheten Orgeln 7 (lagfaren ägare: Fabege Orgelspelet AB) 
samt Sundbyberg 2:17 (lagfaren ägare: Sundbybergs stad). 

Användning av mark 
Detaljplanen redovisar avgränsningar mellan användningar inom kvartersmark för C 
(Centrum), BC (Bostäder, Centrum) och T(Tunnelbana). 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen möjliggör 3D-fastighetsbildning avseende ändamålen kontor/ 
bostäder. Fastigheternas omfattning i vertikal- och horisontalled får bestämmas i 
förrättningen. 
 
Detaljplanen möjliggör även en fastighetsbildning avseende bildande av en 3D-
fastighet för tunnelbana och dess anläggningar.  
 
Planen förutsätter fastighetsreglering avseende del av Sundbyberg 2:17 till Orgeln 7. 
Fastighetsregleringen bygger på att ca 134 kvadratmeter av Sundbyberg 2:17 ska 
regleras till Orgeln 7 i enlighet med överenskommelse om fastighetsreglering vilken 
tecknas i samband med att exploateringsavtal. 
 
Gemensamhetsanläggningar och servitut 
Vid tredimensionell fastighetsbildning avseende bostäder kan bildande av servitut 
och inrättande av gemensamhetsanläggningar bli aktuella för att säkerställa 
erforderliga funktioner för att respektive fastighet skall fungera som lämpliga 
registerenheter. Funktioner som kan bli aktuella är: stomme, entré, trapphus, 
evakuering, soprum med tillfart, cykel- och barnvagnsrum med tillfart, fläktrum, 
kanalisation för vatten, avlopp, el, media, dagvattenledningar, balkonger. Parkering i 
garage löses genom hyresavtal.  
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X-området i omfattar befintligt servitut akt 01-IM6-64/5866 och belastar Orgeln 7. 
 
Vattenfall-Huvudsta Elnät AB har ledningsrätt, 0183-95/10, avseende befintliga 
24kV högspänningsledningar med tillbehör. Ledningsrätten sammanfaller med u-
område och är beläget mellan +X - +Y i höjdsystem RH 2000 och belastar Orgeln 
7. 
 
Ansökan och kostnadsansvar avseende fastighetsbildningen åligger fastighetsägaren. 
 
Ekonomiska frågor 
Exploatören bekostar framtagande av detaljplan enligt planavtal. Exploatören 
ansvarar för samtliga kostnader relaterade till fastighetsbildning och utbyggnad 
inom kvartersmark.  
 
Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan Sundbybergs stad 
och Exploatören. Exploateringsavtalet reglerar hur genomförandet av detaljplanen 
ska ske samt vem som ska ha ansvar för utförandet av olika åtgärder och vem som 
ska finansiera åtgärderna. 
 
Exploatören svarar för eventuella anslutningsavgifter till tekniska ledningsnätet för 
fastigheten. 
 
Medverkande tjänstemän 
Detaljplanehandlingarna har tagits fram av stadsledningskontoret i Sundbybergs 
stad. Detaljplanen grundas på förslag med illustrationer framtagna av White 
arkitekter, Ulla Bergström och Max Zinnecker. 
 
 
 
Eva Kåverud Annika Colbengtson 
Planchef Planarkitekt 
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