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Planprocessen  

Detaljplanen har upprättats med standardförfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (2010:900), enligt dess lydelse från den 2 januari 2015. Under 
planprocessen har myndigheter, sakägare och andra som är berörda möjlighet att 
lämna synpunkter på detaljplanen.  

 
Så här långt har vi kommit i planprocessen 

Handlingar 

Detaljplanen består av planbeskrivning och plankarta med bestämmelser. Till 
underlag finns:  
 Beräkning av mobilitetsnorm, Wåhlin fastigheter, (2020-02-18) 
 PM Bergteknik, Bjerking, (2018-07-26) 
 Trafikbullerutredning, ACAD, (2018-05-28) 
 Dagvattenutredning, Bjerking, (2018-05-18) 
 Beräkning av grönytefaktor, Arkitema Architects, (2018-05-14) 
 Antikvarisk konsekvensbeskrivning, Tyréns, (2017-08-28) 

Bakgrund 

Wåhlin Fastigheter AB ansöker i skrivelse den 23 februari 2016 om ändring av 
detaljplan för fastigheten Tallbacken 3, Sturegatan/Tallgatan, i stadsdelen centrala 
Sundbyberg. Ansökan avser att riva planområdets befintliga bostadshus för att 
istället uppföra en ny byggnad. 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nytt bostadshus med centrum (handel, 
restaurang, lokaler) i bottenvåning/markplan som ersätter det befintliga huset. 
Byggrätten ger möjlighet till olika byggnadsvolymer med varierande nockhöjder och 
vinklade tak för att samspela med befintlig bebyggelse i kvarteret samt att tak-
utformningen möjliggör inredande av vindsvåning. Ny byggnad färgsätts och fasad 
mot Sturegatan utformas för att samspela med det historiska uttrycket. Den nya 
bebyggelsen anpassas för att sammanbyggas med grannfastigheten Tallbacken 4 för 
att kunna skapa ett slutet kvarter mot Sturegatan. Byggnaden får en indragen 
placering i kvarteret mot Tallgatan och Sturegatan vilket möjliggör ytor för 
planteringar och dagvattenhantering. En innergårdsyta kan tillskapas på en under-
byggnad för bostadskomplement som parkeringsgarage och andra lämpliga lokaler i 
källar- och bottenvåning. 
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Miljöpåverkan 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Vatten  
Recipient är vattenförekomsten Strömmen. I framtiden kan det bli aktuellt att 
duplicera ledningsnätet kring Sundbybergs centrum och aktuell recipient blir då 
istället vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön. 

Strömmen har enligt senaste bedömningen (2017) en otillfredsställande ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormen för ekologisk status är 
måttlig ekologisk status 2027. Kemisk status har tilldelats miljökvalitetsnormen god 
kemisk status. Mälaren-Ulvsundasjön har enligt senaste bedömningen (2017) en 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. God ekologisk status ska 
uppnås till 2021 och för kemisk status har undantag gjorts med förlängd tidsfrist till 
2027. 

Föroreningsmängderna bedöms vara desamma både före och efter ombyggnation 
då markanvändningen är oförändrad. 

Luft  
Mätningar och beräkningar över tid visar att miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft uppfylls i Sundbyberg, men frågan behöver följas upp och beaktas 
även i framtiden. 

Förenlighet med 3:e, 4:e och 5:e kapitlen i Miljöbalken 
Detaljplanens genomförande bedöms vara förenligt med 3:e och 4:e kapitlen i 
Miljöbalken. Inga miljökvalitetsnormer beräknas överskridas inom området till följd 
av genomförandet varav planen också bedöms vara förenligt med 5:e kapitlet i 
Miljöbalken. 

Behovsbedömning 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och 
bilaga 2 och 4 till förordning om miljökonsekvensbeskrivningar då marken redan är 
exploaterad med samma markanvändning före som efter genomförandet av planen 
och de direkta miljökonsekvenserna är relativt begränsade. 
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Planområdet 

Läge och areal 
Planområdet ligger i centrala Sundbyberg och gränsar mot Sturegatan och Tallgatan 
i sydöst samt mot andra bostadsfastigheter i kvarteret Tallbacken. Planområdet är 
1,6 hektar. 

 
Planområdet tillika fastigheten Tallbacken 3. 
 
Markägoförhållanden 
Fastigheten ägs av Wåhlin Fastigheter AB. 

Tidigare ställningstaganden 

Planuppdrag 
Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen 10 oktober 2016, § 269, 
att påbörja detaljplanearbete för Tallbacken 3. 

Översiktsplan  
Enligt Sundbybergs översiktsplan ”Sundbyberg 2030 – urbant och hållbart” ska 
staden bidra till regionens tillväxt genom ett fortsatt tillskott av bostäder. 
Kollektivtrafiknära lägen ska tas tillvara genom högre exploatering och lokalisering 
av olika funktioner. Sundbybergs stadskärna (rutnätsstaden) redovisas som en miljö 
med kulturhistoriskt intressanta områden och byggnader. Planområdet ligger inom 
det som redovisas som ”Bebyggelse” i pågående huvudsaklig markanvändning.  
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Gällande detaljplan 
Gällande detaljplan för området är C174 från 1966 med markanvändning bostads- 
och handelsändamål. 

Planering i närområdet 
Detaljplan som ingår i stadsutvecklingsområdet Sundbybergs Nya Stadskärna 
medger ombyggnad med påökning av byggnadsvolymer i kvarteret Godset söder 
om planområdet.  

Övriga vägledande dokument 
Mobilitetsprogram (2018) 
Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark (2017) 
Sundbybergs stads dagvattenpolicy (2017) 

Förutsättningar och förändringar 

Markförhållanden och friytor 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s Berggrundskarta består området i huvudsak av gnejsig bergart rik på 
kvarts och fältspat, sannolikt en sedimentådergnejs, samt en yngre granit. Enligt 
jordartskartan består marken av ett tunt eller osammanhängande ytlager morän.  

Växtlighet och topografi 
Fastigheten sluttar från nordöst till sydväst, med höjd på ca +20 i norra delen av 
fastigheten och +14 i södra delen mot Sturegatan. På gårdsytan i norra delen av 
fastigheten finns en grusyta som används som parkeringsplats samt mindre 
grönytor, några träd och berg i dagen. 

Grönytefaktor (GYF) 
Sundbyberg stad tillämpar en grönytefaktor, GYF. Den grönytefaktor som uppnås 
ska vara balanserad mellan de olika funktionerna som eftersträvas, vilka är: 
klimatanpassning, sociala värden och biologisk mångfald. Balanseringen innebär att 
grönytefaktorn ska innehålla minst 60 procent av det möjliga antalet faktorer inom 
varje funktion.  
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Innergården som är ca 350 kvm kan förses med växtbäddar för planteringar med gräsmattor och 
träd. Den ca 2,5 m breda markremsan mot Tallgatan kan användas för ”raingardens” med 
trädplantering. Bebyggelsens tak kan delvis utformas som gröna sedumtak. (illustration av 
Arkitema Architcts) 

Uppnådd faktor: 0,95.  

Grönytefaktorns balans mellan de olika funktionerna: 

Biodiversitet  62% 
Sociala värden  65% 
Klimatanpassning 70% 
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Lek, Rekreation 
Inom fastigheten/planområdet finns möjlighet till utevistelse/uteplatser 
och mindre lekplats på en gemensam gårdsyta. Närmaste park/rekreationsområde 
är Tornparken ca 500 meter nordväst om planområdet. 

Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse 
Befintligt bostadshus är uppfört 1958 i fyra våningar med souterrängplan, 
källarplan, och indragen takvåning. Huset inrymmer 27 bostäder, i gatu- och 
källarplan inryms en bilfirma med entré från Sturegatan, På byggnadens västra sida, 
mot kvarterets mitt, finns en underbyggd gård med lokaler i gatuplan och en nedfart 
till ett garage i källarplanet.  

Byggnadskultur 
Bebyggelsen på Tallbacken 3 från 1950-talet utgör ingen tyngdpunkt vad gäller 
bebyggelse i Sundbyberg och kan sägas utgöra länken mellan två dominerande 
tidsepoker, 1940-talets funktionalistiska, ljusa och lätta bebyggelse, 1960- och 1970-
talets storskaliga bilanpassade byggande. Byggnaden rivs i sin helhet och innebär då 
en förlust av en årsring i staden, vilket medför negativa konsekvenser för platsens 
kulturvärden. 

 
Befintlig byggnad på Tallbacken 3. 

Ny bebyggelse för Bostäder  
Ny bebyggelse för bostäder kan uppföras till varierande höjd med högsta nock-
höjder på +37 och +43 mot Sturegatan och +47 i norra delen. Den varierande 
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nockhöjden ger möjlighet till en uppdelning i olika byggnadsvolymer. Med fem till 
sju våningar mot Sturegatan och upp till åtta våningar i den bakomliggande delen. 
(Källarvåningar ej inräknat). Mellan byggnadsvolymerna finns möjlighet till 
gemensamma takterrasser. Vinklade tak ger möjlighet till inredande av vindsvåning 
utöver angivet antal våningstal. Ett nytt bostadshus med fem till åtta bostadsplan 
(inkl. vindsvåning) kan inrymma cirka 90 bostäder med fördelningen: 20 (1 rum och 
kök) 57 (2 RoK ) 7 (3 RoK) 6 (4 RoK).  

Nordvästra delen av fastigheten/planområdet möjliggör byggnad under mark som 
kan användas för bland annat parkeringsgarage, förråd etcetera. Denna del kan då 
uppföras med planterbart bjälklag (se ovanliggande gård under Grönytefaktor). 
Byggrätten möjliggör ett slutet kvarter mot Sturegatan där fasadutformningen mot 
Tallbacken 4 ger förutsättning för framtida sammanbyggnad med eventuell ny 
bebyggelse i grannfastighet Tallbacken 4.  

 
Förslag på ny byggnad. 

Gestaltning 
Längs Sturegatan och intilliggande kvarter är den dominerande fasadkulören i den 
ljusa sockergula färgskalan med inslag av röd terrakotta och lite dovare gröngrå 
skala, oftast puts. Balkonger ut mot Sturegatan förekommer på ett flertal byggnader 
men är genomgående inte dominerande i gatubilden. Dessa förekommer i både som 
utstickande, samt i fasad indraget utförande.  
Den nya byggrätten öppnar för ett nytt arkitektoniskt uttryck, vilket ska ansluta till 
den historiska i färgsättningen och fasadutformningen i området. 
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Längdsektion med Sturegatan till vänster och Tallgatan i sluttningen till höger där polska 
konsulatet ligger (Tallbacken 2). 

 

Förslag på utformning av markplanet med lokal för restaurang samt andra bostadskomplement 
som förråd, tvättstuga och soprum. 

Lokaler för kommersiell service (Centrum) 
Lokaler för centrumverksamhet exempelvis handel, restaurang, kontor möjliggörs i 
del av bottenvåning/markplan mot Sturegatan. Övrig handel och annan service 
finns i centrala Sundbyberg inom 500 meter. 
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Offentlig service 
Ett fullgott utbud av service finns i och med platsens centrala läge. Ett flertal 
förskolor finns i centrala Sundbyberg inom 1 kilometer. Närmaste grundskola 
(Ängskolan) finns cirka 700 meter norr om planområdet. 

Trafik 

Gatunät 
Planområdet ligger vid Sturegatan som är lokalgata med uppsamlande funktion. 
Trafikmängden är 4800 fordon/vardagsdygn (2016). Tallgatan på östra sidan om 
planområdet är cykelbana. 

Kollektivtrafik 
Sturegatan trafikeras av lokaltrafikens bussar. Hållplatser finns inom 200 meter från 
planområdet. Sundbyberg station ligger inom 200 meter med regional- och 
pendeltågstrafik samt Tvärbanans spårtrafik och tunnelbana. 

Parkering, angöring och varumottagning 
Parkering kan fortsättningsvis lösas med garage under mark (källarplan) med infart 
från Sturegatan. Angöring för varumottagning till verksamhetslokalerna sker 
lämpligen från parkeringsficka på gata. (Sturegatan). 

Mobilitetsåtgärder 
Enligt förslag kan cirka 26 parkeringsplatser anordnas i garage i källarplan. 
Bedömning av föreslagna 89 bostäder erfordrar då enligt mobilitetsnormen: 

- Nivå 3: 28 bilplatser + 2 bilpool.+ besöksparkering – totalt 35 p-platser. 
- Nivå 4: 21 bilplatser + 2 bilpool.+ SL-kort + cykelpool + besöksparkering – 

totalt 28 p-platser. 
 

(p-tal 0,05 för besöksparkering ger 5 platser (4,45)) 

Resterande parkeringsplatser föreslås lösas genom parkeringsköp i en fastighet på 
Landsvägen. 

Cykelparkering 
Antalet cykelparkeringsplatser som erfordras inom kvartersmark uppgår till 185. 

Störningar och risker  
Buller 
Ekvivalent ljudnivå uppgår som mest till 64 dBA på södra fasaden som vetter mot 
Sturegatan. Maximal ljudnivå från trafik uppgår som mest till 80 dBA vid 
samma fasad. Vid fasad mot gårdssidan överskrids inte riktvärdet 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå, ej heller maximal ljudnivå 70 dBA överskrids. Gemensam uteplats kan 
anordnas på gårdssidan där den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 50 dBA och 
maximala ljudnivån inte överstiger 70 dBA. 

För att klara gällande riktvärden för bostäder 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnads fasad (mot Sturegatan) kan enligt förslag små lägenheter under 35 
kvadratmeter placeras mot Sturegatan och då klara riktvärdet 65 dBA. Större 
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lägenheter kan planeras så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet 
klarar dygnsekvivalent ljudnivå under 55 dBA och max ljudnivå 70 dBA nattetid. 
Riktvärdet kan även klaras genom skärmande åtgärder och absorbenter i  
balkong och fönsterkonstruktionen. (Se Trafikbullerutredning, ACAD, 2018-05-28) 
 

 
Bullerberäkning enligt ACAD. 

Översvämning 
Enligt översvämningsanalys från 2016 kan det ansamlas mindre mängder vatten på 
det befintliga överbyggda taket på innergården vid större regn. En viss avvattning 
sker även från ovanliggande fastighet som ansamlas i norra delen av planområdet. 
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Någon direkt översvämningsrisk föreligger dock inte inom planområdet. Vid 
nybyggnad kan ansamlingen av ytvatten avhjälpas genom medveten höjdsättning för 
avrinning i norra delen och på innergården. 

Radon  
Planområdet ligger inom högriskområde. Radonhalten i inomhusluft får inte 
överstiga 200 bequerel/m3 luft. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Efter ombyggnation ska 
det inom fastigheten finnas en separat servis för dagvatten och en separat servis för 
spillvatten. 

Dagvatten  
Fastigheten avvattnas idag via servis till kombinerat ledningsnät i Sturegatan (K225). 
till Bromma reningsverk i Stockholm. Anvisad förbindelsepunkt kommer att vara 
densamma efter ombyggnation. Det ska även inom fastigheten finnas en separat 
servis för dagvatten och en separat servis för spillvatten. 

Enligt Sundbybergs stads dagvattenpolicy ska dagvatten fördröjas så att det 
motsvarar naturmarksavrinning. bidra till förbättring av stadens yt- och 
grundvattenkvalitet. Enligt dagvattenutredning behöver 19 m3

 fördröjas inom 
fastigheten för att motsvara naturmarksavrinning. Dagvattnet föreslås i första hand 
omhändertas via växtbäddar/raingardens både på den underbyggda innergården 
samt längs med Tallgatan. (Se illustration under Grönytefaktor.) Växtbäddarna på 
innergården kan anslutas via brunn till intern dagvattenledning för anslutning till 
ledningsnätet i Sturegatan.  

Resultat av utförda beräkningar visar att den planerade exploateringen medför 
ökade flöden. De ökade flödena beror främst på att en klimatfaktor används för 
framtida beräkningar. (Se Dagvattenutredning, Bjerking, 2018-05-18.) 

Värme 
Norrenergis fjärrvärmeledning finns i Sturegatan. 

Avfallshantering 
Sop/avfallshantering sker från Sturegatan. Sopinkast för boende ska inte placeras 
vid eller mot allmän plats utan ska ske inifrån fastighet/byggnad. Enligt 
Sundbybergs stads riktlinjer för avfallshantering ska mobil sopsug installeras. På 
grund av förutsättningarna för angöring kan sopsugsanläggningens dockningspunkt 
komma att lösas på allmän platsmark. Det innebär då att ledningen för tömning går 
ut på Sturegatans trottoar.   
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Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvenser 
Den sammanvägda bedömningen är att ett genomförande av planen medför liten 
eller ingen miljöpåverkan då marken redan är exploaterad med samma 
markanvändning före som efter genomförandet av planen. Föroreningsmängderna 
bedöms vara desamma efter ombyggnation då markanvändningen är oförändrad 
och påverkar inte MKN för vattenförekomster Strömmen och Mälaren-
Ulvsundasjön negativt. Bygganden rivs i sin helhet och innebär då en förlust av en 
årsring i staden, vilket medför negativa konsekvenser för platsens kulturvärden. 

Hälsokonsekvenser 
Arbetet med planförslaget har beaktat de nationella målen för folkhälsan. 
Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att 
upptäcka brister i arbetet. Bedömningen innefattar planförslagets konsekvenser på 
folkhälsan inom ramarna för den fysiska planeringen. Det är främst tillgången till 
närrekreation service och arbetsplatser inom gång- och cykelavstånd som ger ett 
positivt utfall i denna bedömning. 

Konsekvenser för barn/ FNs konvention om barnets rättigheter 
Arbetet med planförslaget har beaktat nationell strategi för Barnkonventionen, 
proposition 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 förvaltningens granskning av barnkonsekvenser 
analyseras barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Bedömningen är 
att projektet inte innebär några negativa konsekvenser för barn.  

Jämställdhets-, trygghets- och säkerhetsperspektiv 
Arbetet med planförslaget har beaktat det nationella målet för jämställdhet. Enligt 
Sundbybergs stads översiktsplan ska staden arbeta för att stärka kommunen med 
avseende på trygghet och mångfald av naturliga mötesplatser som bidrar till en 
levande miljö och jämlik användning av staden och dess utbud. Kvinnor och män 
ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. 
Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas vardag. En trygg plats är 
en plats där en mångfald av människor rör sig.  

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. Bebyggelsen ska 
klara tillgängligheten i enlighet med Boverkets byggreglers (BBR:s) krav på utom- 
och inomhusmiljö. 
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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 27 maj 2013) främst genom att 
planområdet ligger i ett mycket gynnsamt läge ur kollektivtrafiksynpunkt samt 
planeras för minskat bilberoende bland annat genom att främja användandet av 
cykel som transportmedel. 
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Detaljplanens genomförande  

Inledning 
Detta avsnitt omfattar de aktiviteter som behövs för att genomföra planen. 
Avsnittet redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som krävs för att på ett samordnat och ändamålsenligt sätt genomföra 
detaljplanen. Det framgår när, hur och på vilket sätt planen ska genomföras. Det 
klarläggs även vem som är ansvarig för olika delar av genomförandet och vilka 
ekonomiska förutsättningar som finns. Denna del av planhandlingen har ingen 
självständig rättsverkan utan ska endast vara vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 
planbestämmelserna. Planen upprättas enligt reglerna i plan-och bygglagen, PBL 
(2010:900), enligt dess lydelse från den 1 januari 2015. 

Organisatoriska frågor 
Preliminär tidplan 
Samråd: 3:e kvartalet 2020 
Granskning: 2:a kvartalet 2021 
Antagande: 3:e kvartalet 2021 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Med 
genomförandetid avses den tid då fastighetsägarna har en garanterad rätt att bygga 
enligt detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan att 
synnerliga skäl föreligger. Om detaljplanen behöver ändras eller upphävas under 
genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för förlorande rättigheter 
(exempelvis för förlorad byggrätt). Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare 
eller rättighetshavare har rätt till ersättning. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Fastighetsägare/byggaktör ansvarar för åtgärder inom kvartersmark samt den 
framtida förvaltningen av densamma. 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Sundbybergs Avfall och Vatten AB (SAVAB) är huvudman för allmänna 
vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar fram till förbindelsepunkt. 

Avtal 
Planens genomförande avseende eventuella ekonomiska åtaganden, 
ansvarsfördelning. marköverlåtelser, kostnader och utbyggnad med mera regleras i 
exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. Exploateringsavtal ska 
godkännas av kommunfullmäktige i samband med antagande av detaljplanen. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Ingen fastighetsbildning erfordras. 

Ekonomiska frågor 
Kommunalekonomiska frågor 
Genomförandet av planen innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Kostnader för kvartersmark 
Fastighetsägare/byggaktör bekostar åtgärder inom kvartersmark. 

Plan- och bygglovsavgift 
Plankostandsavtal har tecknats mellan fastighetsägare och kommunen angående 
kostnaderna för upprättande av detaljplanen. Bygglovavgiften debiteras enligt 
kommunens för tidpunkten gällande bygglovstaxa. 

Teknisk försörjning 
För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt stadens 
då gällande VA-taxa. Utbyggnad och drift av övrig teknisk försörjning (el, tele, 
fjärrvärme och bredband) finansieras av anslutnings- och brukaravgifter. 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
I utförd bergteknisk utredning (PM Bergteknik, Bjerking, 2018-07-26) bedöms 
byggnation av Tallbacken 3 beröras av bergtekniska frågeställningar i senare skeden, 
men inga risker föreligger för godkännande av de bergtekniska förhållandena.  

Projektet rekommenderas ta fram en planritning där tillfälliga bergskärningar 
redovisas tillsammans med höjd och schaktbotten för planerad grundläggning. 
I övrigt finns inget behov av ytterligare tekniska utredningar. 

Medverkande tjänstepersoner 

Planhandlingarna har tagits fram av samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen på 
Sundbybergs stad. 
 
 
 
John Reinbrand Magnus Ericsson 
planchef planarkitekt 
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