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Detaljplan för bostäder och kontor/handel på fastigheten 
ORGELN 7, Sturegatan/Järnvägsgatan/Rosengatan/Lysgränd i 
centrala Sundbyberg 

 

Bakgrund och syfte med detaljplanen 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2011 § 84 beslutat att ge nuvarande 
Stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Orgeln 
7 avseende kontor/handel och bostäder. Utgångspunkten för planarbetet ska vara 
Vision Sundbybergs stadskärna 2020. 

Syftet är att bygga på fastigheten med bostäder och kontor och att ge byggnaden en 
kvalitativt hög gestaltning som motsvarar dess omgivningspåverkan i ett av 
Sundbybergs mest betydelsefulla lägen. Det kulturhistoriska och miljömässiga värdet 
i 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. 

Samråd 

Samråd hölls mellan den 27 mars och 26 juni 2015. Förslaget skickades ut till 
berörda parter samt ställdes ut i stadshuset, biblioteket i Signalfabriken, biblioteket i 
Hallonbergen samt på anslagstavla i skyltfönster i fastigheten och i gången mot 
tunnelbanan. Annons om samråd och möten var införd i Mitt i Sundbyberg.  

Ett samrådsmöte hölls den 3 juni i biblioteket i Signalfabriken. På mötet deltog 
representant från Fabege och White arkitekter tillsammans med planhandläggaren 
från kommunen. Tre personer kom för att få information, kommentarer var bland 
annat: Det ser fint ut. Arkaden är otrygg, bra att den byggs in. Det är bra höjd mot 
Järnvägsgatan.  

Sammanlagt 14 skriftliga yttranden har inkommit till Stadsledningskontoret.  

Remissinstanser 

Planförslaget med handlingar har under samrådet skickats till remissinstanser enligt 
sändlista, sakägare enligt fastighetsförteckning och internt till kommunens 
förvaltningar. 
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Inkomna yttranden under samrådet 

Under rubriken synpunkter återges yttrandena från de som haft synpunkter och 
Stadsledningskontoret svar på synpunkterna. 

 

 

Synpunkter 

Yttrande från länsstyrelsen i Stockholms län 

Av 5 kap. 14 § PBL följer att länsstyrelsen under samrådet särskilt ska ta till vara 
och samordna statens intressen, ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL, verka för 
att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte 
upphävs i strid med gällande bestämmelser, verka för att sådana frågor om 
användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner 
samordnas på ett lämpligt sätt, och verka för att en bebyggelse eller ett 
byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller 
till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Externa remissinstanser som yttrat sig 

synpunkter inga synpunkter 

Länsstyrelsen X  

Lantmäteriet X  

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting X  

Storstockholms brandförsvar (SSBF)          X  

Fortum           X 

Sundbybergs stadskärneförening X  

TeliaSonera Skanova access AB           X 

Vattenfall  X 

Svenska kraftnät  X 

Swedavia Bromma airport  X 

Trafikverket X  

Kommunala remissinstanser som yttrat sig   

Byggnads- och tillståndsnämnden   X 

Kultur- och fritidsnämnden  X 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden               X 
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Sammanfattande bedömning 

Länsstyrelsen bedömer, under nu kända förhållanden att det inte finns skäl att anta 
att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen 
med stöd av de statliga ingripandegrunderna i 11 kap. 11 § PBL. Detta under 
förutsättning att kommunen beaktar de synpunkter som Länsstyrelsen för fram 
gällande MKN vatten och risk för olyckor. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL (2010:900) 

Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL (2010:900). 

Miljökvalitetsnormer vatten 

Kommunen bör i planen ange vilken vattenförekomst som är recipient samt 
planens påverkan på dess vattenkvalitet och därigenom möjligheten att uppnå eller 
behålla miljökvalitetsnormer. Länsstyrelsen anser annars att det är positivt att 
kommunen planerar att försöka rena och fördröja dagvatten på de sätt som är 
möjliga inom området. För att gröna tak inte ska läcka näringsämnen är skötsel och 
utformning viktigt. Om de gödslas kan det innebära en ökad näringsbelastning. 

Risk för olyckor 

Farligt gods 

På Mälarbanan transporteras farligt gods som vid en olycka kan ge stora 
konsekvenser för bland annat kvarteret Orgeln 7. Det finns även risk för att tåg 
spårar ur på banan. Eftersom eventuell överdäckning och utbyggnad av ytterligare 
spår på Mälarbanan inte är beslutat utgår Länsstyrelsen från att befintligt spår i 
ytläge finns kvar och att nuvarande riskbild från Mälarbanan därmed består. Vid 
upprättande av ny detaljplan gäller i princip nybyggnadskrav för befintlig 
bebyggelse. Med närmaste spår på Mälarbanan inom ca 20 meter från planområdet 
(dvs. fasaden på kvarteret Orgeln 7) underskrids Länsstyrelsens rekommenderade 
bebyggelsefria område på minst 25 meter. Inom 30 meter bör olika skyddsåtgärder 
vidtas i form av friskluftsintag samt utrymningsvägar vända bort från järnvägen, 
samt att fasaden mot Järnvägsgatan bör vara utförd i obrännbart material alternativt 
lägst brandteknisk klass E130. Dessa åtgärder gäller inte enbart för bostäder utan 
även för kontor, centrum och handel. Då fasaden på befintlig byggnad som vetter 
mot Järnvägsgatan föreslås utformas med stora fönsterpartier, ökar 
riskexponeringen i samband med olycka med farligt gods. Länsstyrelsen anser 
därför att fönster som vetter mot järnvägen bör vara brandskyddsklassade i lägst 
brandteknisk klass EW30. Enligt Länsstyrelsens tolkning av PBL får de dock vara 
öppningsbara. Ytterligare en skyddshöjande åtgärd är skyddsräl längs järnvägsspåret 
närmast fastigheten, vilket kan minska riskerna vid utspårning av tåg. Detta är en 
fråga för Trafikverket att ta ställning till. 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte 
kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 

Rådgivande synpunkter 
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Det är positivt att de kulturhistoriskt värdefulla trapporna tas tillvara i planförslaget. 

Det är också önskvärt att den konstnärliga utsmyckningen på pelarna bevaras på 
plats. 

Formalia 

På plankartan hänvisas till beskrivning av trapphusen på sid. 6, de beskrivs dock 

på sidan 5 och avbildas på sidan 7. 

Stadsledningskontorets svar: 

Synpunkterna kommer att beaktas och utredas vidare i det fortsatta planarbetet. 

Yttrande från Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Grundkarta 

Grundkartan måste kompletteras med koordinater och koordinatkryss. 
Redovisningen av fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar samt befintliga 
rättigheter är otydlig. Linjemanéret för fastighetsgräns stämmer inte överens med de 
utritade fastighetsgränserna i grundkartan. Grundkartan måste revideras med 
avseende på ovanstående. Grundkartan bör kompletteras med höjdangivelser. 

Fastighetsförteckning 

Lantmäteriet har inte tillgång till alla aktuella förrättningsakter och har inte tagit 
ställning till fastighetsförteckningen i detalj. Det noteras dock att det finns fler 
fastigheter och rättigheter i närområdet utom detaljplaneområdet att ange. 

Plankarta med bestämmelser 

Det finns en befintlig ledningsrätt inom planområdet. För befintliga ledningsrätter 
som ska vara kvar inom kvartersmark rekommenderar Lantmäteriet att u-områden 
läggs ut. Det noteras att bestämmelsen k1 inte gäller inom den nordvästra delen 
samt inom ytterområdena av BCH1-området. 

Genomförandebeskrivning 

Det finns oklarheter kring hur kommande fastighetsbildning, bildande av rättigheter 
och gemensamhetsanläggning samt hantering av befintlig ledningsrätt ska ske. 
Utförlig redovisning av bland annat de ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 
som behövs för genomförandet av detaljplanen saknas. Detta måste 
genomförandebeskrivningen kompletteras med. Beskrivning av genomförandet 
avseende x-områdena saknas. Genomförandebeskrivningen måste kompletteras 
med detta, bland annat vilka fastigheter som berörs och ersättningsfrågor. 
Genomförandebeskrivningen tar upp eventuell 3D-fastighetsbildning mellan 
bostäder, kontor och/eller tunnelbana. Utförlig beskrivning av genomförandet 
avseende 3D-fastighetsbildning saknas och genomförandebeskrivningen måste 
kompletteras med avseende på detta. Viktiga uppgifter att reda ut och ha med är 
bland annat fastighetssamverkan, bildande av servitut och 
gemensamhetsanläggningar, ersättnings- och teknikfrågor. För att exempelvis kunna 
3D-fastighetsbilda för tunnelbaneändamål måste bland annat sådan 
användningsbestämmelse finnas i detaljplanen. Inom planområdet finns befintliga 
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officialnyttjanderätter samt avtalsservitut för tunnelbana respektive tunnel. 
Redovisning av hanteringen av dessa saknas. 

 

Stadsledningskontorets svar: 

Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta planarbetet. 

Yttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 

Stadsmiljö- och serviceförvaltningen önskar delta i framtida planarbete och vid 
genomförandet av detaljplanen. Förvaltningen anser att parkeringsfrågan skall lösas 
för att tillgodose den norm som anges i stadens trafikplan. Om exploatören önskar 
frångå stadens parkeringsnorm, behöver åtgärder som minskar efterfrågan på bil 
redovisas. Exempel på sådant är etablerandet av en bilpool för fastigheten. 
Förvaltningen önskar få redovisat en sammanställning av tillkommande och 
befintlig användning samt antal tillgängliga parkeringsplatser och beläggningen på 
dessa. Förvaltningen anser att utformningen av allmänna platser så långt som 
möjligt ska följa förvaltningens tekniska handbok. Förvaltningen önskar fortsatt 
dialog i frågan om utformning av allmänna platser i anslutning till planområdet. 
Planen bör innehålla bestämmelser om hur infarter får anordnas. Förvaltningen har 
inga medel avsatta för ombyggnad av allmänna gator såsom redovisas i planens 
illustrationer. Förvaltningen anser att planprogramet/genomförandet måste 
samordnas med arbetet för C Sundbyberg.  

Den strukturplan som anges måste tas fram för att bland annat visa hur trafiknätet 
kommer att se ut. Speciellt bör behovet av trappa ner till tunneln (vid restaurang 
metropol) utredas. X-området i planens sydöstra hörn tar hänsyn till en lösning där 
trappan är kvar. Förvaltningen har i dagsläget inga egna planer på att ändra trappan. 
X-områden är de områden i planen som anger att ”marken skall vara tillgänglig för 
allmän gångtrafik” fast de ligger på kvartersmark. Förvaltningen önskar att 
plankartan görs tydligare med avseende på vad som egentligen är x-områden. Samt 
att de två x-områdena i fastighetens nordvästra och nordöstra hörn tas bort.  

Förvaltningen vill förtydliga texten under avfallshantering med att mekaniska system 
ska införas för minst två fraktioner, hushållsavfall för sig och matavfall för sig. 
Placering av inkast bör göras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. I fortsatt 
planarbete bör angöringsmöjligheter för sopbilen utredas. Verksamheternas behov 
av avfallshantering måste tillgodoses inom fastigheten. Stadens föreskrifter för 
avfallshantering och ”Riktlinjer för ny- och ombyggnations” ska följas. 
Grovavfallsutrymme ska finnas, detta kan med fördel användas även för källsorterat 
material. Angöringsmöjligheter till grovavfallsutrymme bör utredas i fortsatt 
planarbete. Förvaltningen önskar fortsatt dialog kring planerandet av 
avfallshanteringen. 

Förvaltningen anser att dagvatten från planområdets kvartersmark inte ska belasta 
kommunens gatufastighet. Stadsmiljö- och serviceförvaltningen har inget övrigt att 
erinra. 

Särskilda yttranden 

Folkpartiet Liberalerna vill poängtera: 
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o Att det är mycket viktigt att se till att grönytefaktorn finns med som 
krav redan från början. 

o Att hänsyn tas till äldre omgivande bebyggelse både när det gäller 
utformning och höjd och på så sätt undviker att bygga barriärer. 

o Att bygga på ett hus med flera våningar får konsekvenser för solljuset 
på gatan och det är av mycket stort värde att så mycket som möjligt 
av ljuset tas tillvara. 

o Att möjligheten av omgestaltning av fastighetens fasad tas tillvara så 
att byggnaden upplevs som en del i en levande stad, inte som en stor 
betongkloss. 

o Att småstadskaraktären behålls. 

Stadsledningskontorets svar: 

Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta planarbetet. 

Yttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 

Bygglovsenheten noterar en avsaknad av gestaltningsprogram och 
gestaltningsprinciper för hur påbyggnaden ska ske. Planbestämmelserna under 
punkten risk- och störningsskydd skulle kunna preciseras ytterligare för att 
förtydliga vilka krav som gäller för befintlig byggnad. 

Miljöenheten har ingen erinran gällande rubricerat ärende. Det är dock viktigt att 
hanteringen av avfall från lokalerna inte föranleder en olägenhet för människors 
hälsa och miljö. Det är även viktigt att se över hur varuleveranser till lokalerna 
hanteras men tanke på buller och avgaser. 

Stadsledningskontorets svar: 

Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta planarbetet. 

Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 

Detaljplaneförslaget tar upp att konstverket ”Sundbybergs Zoo” av Sivert Rapp 
längs Järnvägsgatan bör bevaras i fastigheten. Det bör också vara tillgängligt för 
allmänheten. Konstverket omfattas av upphovsrättslagen och får inte förvanskas. 
Det är uppskattat av Sundbybergarna och något av en identitetsskapare för staden. 
Även de två trapphusen i den norra byggnadsvolymen bör bevaras på grund av 
deras höga kulturhistoriska värde. Utöver detta har kultur- och fritidsförvaltningen 
inget ytterligare att anföra. 

Stadsledningskontorets svar: 

Det kommer att utredas vilka möjligheter det finns att konstverket blir kvar på byggnaden eller i 
byggnaden. 

Yttrande från Storstockholms brandförsvar 

Hantering av olycksrisker 

Detaljplanen Orgeln 7 avser att utöka byggnadsrätten av befintlig byggnad med 
kontor och bostäder. Byggnadens fasad ligger cirka 20 meter från Mälarbanan. 
Enligt länsstyrelsens riktlinjer ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av 
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detaljplaner inom 150 meters avstånd från farligt-godsleder. Länsstyrelsen har även 
angivna rekommendationer avseende skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd 
vilket kan vara vägledande i riskbedömningen. Länsstyrelsen rekommenderar en 
bebyggelsefri zon om minst 25 meter från järnväg med transport av farligt gods, 
oavsett risknivå. 

En riskanalys har tagits fram av Tyréns med avseende på närheten till Mälarbanan 
och transporterna av farligt gods. Både individrisken och samhällsrisken hamnar 
inom ALARP området. Diskussion förs i rapporten om det är skäligt med en 
obrännbar fasad mot Mälarbanan men att brandklassade fönster inte skulle vara 
skäligt. Att fönstren inte skulle vara skäligt att brandklassa motiveras med att 
Mälarbanan ska placeras i tunnel och att risken då blir obefintlig.  

Byggnaden planeras dock stå klar 2018 och planerna för nedgrävning av 
Mälarbanan planeras vara klar år 2025. Då byggnaden planeras vara klar långt före 
ombyggnaden av Mälarbanan anser SSBF att riskerna för denna tid behöver 
hanteras. SSBF ser inte att motiveringen av framtida överdäckning är tillräcklig. 
SSBF saknar information om avtalet för överdäckningen och utförandet av denna. 
SSBF kan därför inte göra en bedömning av hur Orgeln 7 påverkas av riskerna i 
framtiden. 

Möjlighet till räddningsinsatser 

Utifrån tillgängligt underlag har SSBF i detta skede inga anmärkningar på planerad 
bebyggelse ur ett räddningsperspektiv. Framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till 
brandvatten vid händelse av en räddningsinsats måste beaktas i det fortsatta 
planarbetet och i projekteringen. Då husens höjd överstiger åtta våningar (23 meter) 
har räddningstjänsten inte möjlighet att utgöra den alternativa utrymningsvägen för 
byggnaden. De måste därmed dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens 
stegutrustning. 

Övrigt 

SSBF bistår gärna stadsledningskontoret i den fortsatta planprocessen samt om 
eventuella oklarheter råder utifrån ovanstående. 

Stadsledningskontoret svar: 

Brandförsvarets möjlighet till räddningsinsatser genom höjdfordon ska beaktas i den fortsatta 
processen, liksom övriga synpunkter. 

Yttrande från Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen  

 Trafikförvaltningen har följande synpunkter på planen:  

Kollektivtrafik  

Detaljplaneområdet ligger i det som i RUFS 2010 betecknas som centrala 
regionkärnan och har ett mycket gott kollektivtrafikläge med tunnelbana, pendeltåg 
och flertalet busslinjer. Det är positivt att en förtätning sker i lägen med god 
kollektivtrafikförsörjning.  

Plankartan  
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Tunnelbanan löper under del av planområdet. Plankarta och planbestämmelse ska 
kompletteras med stora T för tunnelbanans tunnel, för att kunna möjliggöra 
eventuell framtida 3D-fastighetsbildning.  

Även i planbeskrivningen, under rubriken Fastighetsrättsliga frågor, bör det 
förtydligas att planen ska möjliggöra framtida 3D-fastighetsbildning för tunneln till 
tunnelbanan och dess anläggningar.  

Planbestämmelsen under rubriken Byggnadsteknik bör kompletteras med följande 
skrivning: "Lägsta nivå för schaktning, pålning, borrning eller andra ingrepp i meter 
över nollplanet. Efter särskild prövning kan avsteg ske förutsatt att underliggande 
tunnlars funktion eller säkerhet inte riskeras".  

Kontakt bör tas med trafikförvaltningen för att säkerställa att tunnelbanans 
egenskapsgräns i plankartan överensstämmer med den verkliga sträckningen, 
inklusive skyddszon, samt att lägsta schaktningsnivå i meter över nollplanet inte 
innebär risk för påverkan på tunnelbanekonstruktionen och dess skyddszon.  

Påverkan på kollektivtrafiken  

Planens påverkan på kollektivtrafiken och dess anläggningar behöver förtydligas i 
planbeskrivningen. Eventuellt kan genomförandeavtal behöva tecknas i det fall 
tunnelbanan och busstrafiken påverkas under byggtiden, eller om permanenta 
åtgärder behöver vidtas. I planbeskrivningen anges att påbyggnaden kan ske utan att 
grundförstärkning behöver göras. Dock kan påbyggnaden medföra att 
tillkommande last tillförs tunnelbaneanläggningen eller ovanliggande berg. Vad 
gäller eventuella ytterligare laster eller andra åtgärder på tunnelbanan och dess 
konstruktion med anledning av påbyggnaden behöver detta tydliggöras inför 
granskningsskedet.  

Buller och vibrationer  

Akustikkonsulten har föreslagit nedanstående störningsskyddsbestämmelser som 
saknas i plankartan. Trafikförvaltningen föreslår därför att 
störningsskyddsbestämmelserna kompletteras enligt förslaget.  

o Trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26 dB(A) ekvivalent 
och 41 dB(A) maximal ljudnivå.  

o Trafikbullernivåer inomhus i kontor inte överstiger 35 dB(A) ekvivalent och 
50 dB(A) maximal ljudnivå.  

o Den maximala luftljudsnivån på grund av stomljud från trafik inte överstiger 
30 dB(A), slow, i bostäder och 40 dB(A) i kontor.  

o Vibrationerna i byggnaden normalt inte överstiger 0,3 mm/s komfortvägd 
vibrationshastighet på grund av trafik.  

Trafikförvaltningen ser dock helst en störningsskyddsbestämmelse som utgår från 
att hela byggnaden utformas så att 30 dB(A) slow från tågtrafiken innehålls. 
Stomljuden i befintlig byggnad har inte uppmätts utan utgångspunkten är 
erfarenheter från andra, liknande projekt. Det är tveksamt om det räcker med slow 
och i bostäder under 30 dB(A) slow. Beräkningarna redovisas inte.  

Vad gäller busstrafik är det oftast maximalnivåerna som genererar klagomål. 
Trafikförvaltningens erfarenhet är även att framförallt lågfrekvent buller vid 
tomgångskörning och start upplevs som störande. Dessa problem kan t.ex. 
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uppkomma vid korsningar och hållplatser. För den del av byggnaden som vetter 
mot gator som trafikeras av buss ska utformningen av fastigheterna ske så att 
Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller innehålls i sovrum.  

Vidare behöver de högtalarutrop som förekommer från buss- och 
pendeltågstrafiken beaktas, då dessa kan upplevas som störande.  

Stadsledningskontorets svar: 

Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta planarbetet. 

Yttrande från Vattenfall 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av 
samrådshandlingarna för rubricerat ärende och lämnar följande yttrande. Vattenfall 
har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, 
turkos linje = 20 kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 kV lågspänningsledning, 
lila linje = 0,1 kV signalkabel. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer 
är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är 

ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. Eventuell 
flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av 
exploatören. Vattenfall har ej något ytterligare att erinra mot rubricerat ärende. 
Vattenfall informerar därför endast om följande krav, se övrigt. 

Övrigt 

Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via 
www.vattenfall.se/sv/anslutning-till-elnatet.htm eller på telefon: 020–82 10 00. Vid 
eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post 
och telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls 
kundtjänst på telefon: 020–82 10 00, kostnaden för utryckningen debiteras då 
beställaren. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och 
Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Kontaktperson för plan- och byggfrågor 
Björn Sommarström. 

Stadsledningskontorets svar: 

Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta planarbetet. 

Yttrande från Sundbybergs stadskärneförening 

Visionen för Sundbybergs stadskärna utgår från att Sundbybergs centrala läge i 
regionen och den mycket goda tillgången till allmänna kommunikationsmedel ger en 
efterfrågan på nya bostäder och verksamhetslokaler. Fler boende och arbetande i 
staden ger bättre underlag för kommersiell och kommunal service. I 
stadsutvecklingsarbetet för att uppnå visionsmålen för stadskärnan har kvarteret 
Orgeln en viktig betydelse eftersom fastigheten har en stor utvecklingspotential. Här 
finns goda möjligheter att komplettera befintlig bebyggelse med påbyggnader och 
nya volymer mot de aktuella gatorna. Att tillvarata fastighetens utvecklingspotential 
ger också positiva effekter för en betydande del av den övriga stadskärnan då det 
märkbart bidrar till att lyfta de östra delarna av Sturegatan och Järnvägsgatan. Det är 
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stadskärneföreningens uppfattning att detaljplaneförslaget ger fastighetens 
utvecklingspotential rimlig rättvisa. Planen tillför också nya bostäder samtidigt som 
den värnar om fastighetens viktiga roll för kontor och handel. Vi noterar att 
entréerna mot Järnvägsgatan flyttas fram vilket är positivt, även sett ur ett 
trygghetsperspektiv. Härmed ges fastigheten en ny framsida i söderläge som genom 
sin placering mot stråket för den nedgrävda järnvägen får ett särskilt värde. 
Samtidigt är det därför av stor vikt att fastighetens nya fasader ges ett berättigat lyft 
arkitektoniskt. Mot bakgrund av det anförda tillstyrker Sundbybergs 
stadskärneförening det aktuella detaljplaneförslaget. 

Stadsledningskontorets svar: 

Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta planarbetet. 

Yttrande från Trafikverket 

Trafikverkets arbete med utbyggnaden av Mälarbanan kräver att trappan som 
regleras x1 i detaljplanens planbestämmelser är kvar under hela Mälarbanans 
utbyggnadsperiod.  

Stadsledningskontorets svar: 

Synpunkterna kommer att beaktas. 

Medverkande tjänstemän 

Planhandlingen har tagits fram av planarkitekt Annika Colbengtson i samråd med 
berörda tjänstemän på stadsledningskontoret och andra förvaltningar. 
Bebyggelseförslaget inför samrådet grundas på handlingar framtagna av White 
arkitekter.  

 

 

 

Eva Kåverud   Annika Colbengtson 

Planchef   Planarkitekt 
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