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INLEDNING 

BAKGRUND 

Tyréns AB har fått i uppdrag att upprätta en 

antikvarisk konsekvensbeskrivning i samband 

med detaljplanearbete för fastigheten 

Tallbacken 3 i Sundbyberg. Uppdragsgivare är 

Wåhlin Byggare AB.  

 

VAD ÄR EN ANTIKVARISK 

KONSEKVENSBESKRIVNING? 

En antikvarisk konsekvensbeskrivning är en 

utredning av hur kulturvärden påverkas vid en 

föreslagen ändring av en byggnad eller ett 

område. Konsekvensbeskrivningen fungerar 

som underlag vid beslutsfattande enligt Plan- 

och bygglagen (PBL) i samband med plan- eller 

bygglovsförfarande eller vid beslut enligt 

Kulturmiljölagen (KML). Konsekvens-

beskrivningen ska redovisa hur man avser att 

tillgodose Plan- och bygglagens varsamhets-

krav och hur avvägningar gentemot andra 

grundläggande samhällskrav (tekniska 

egenskapskrav) har skett.  

 

Intressemotsättningar mellan kulturvärdena 

och andra krav ska framgå av konsekvens-

beskrivningen för att möjliggöra för 

byggnadsnämnden att bedöma om den 

föreslagna avvägningen mellan olika intressen 

sammantaget kan anses tillgodose lagkrav.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR  

LAGAR OCH BESTÄMMELSER 

KULTURMILJÖLAGEN (1988:950) 

Inga kända fornlämningar finns inom 

fastigheten. Fastigheten är inte förklarad som 

byggnadsminne. 

 

PLAN- OCH BYGGLAGEN 

Gällande plan 

Gällande plan är C126 som vann laga kraft 

1957. Planen meddelar inget skydd för 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

 

Översiktsplan 

Tallbacken 3 är inte en av de byggnader som i 

Översiktsplanen (antagen 2013) pekas ut som 

värdefulla. 

 

Kulturmiljöprogram 

Det finns inget kulturmiljöprogram för 

Sundbybergs stad. 

 

Kulturhistorisk klassificering 

Bebyggelsen i Sundbyberg omfattas inte av 

kulturhistorisk klassificering. 

 

 

 

MILJÖBALKEN 

Fastigheten är inte belägen inom område av 

riksintresse för kulturmiljövården. 

 

TIDIGARE UTREDNINGAR 

Stockholms länsmuseum har 2016 tagit fram 

ett kunskapsunderlag (rapport 2016:10) som 

hanterar Sundbybergs bebyggelse. Rapporten 

är framtagen i samband med utarbetandet av en 

ny översiktsplan. 
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Korsningen Sturegatan/Tallgatan. I bildens mitt syns Knäckebrödsfabriken Kronan, nu ersatt med Kronanhuset med bland annat vårdcentral. Till vänster i bild 

syns kvarteret Tallbacken där Kockska villan ligger längst upp i högra hörnet. Kvarteret Tallbacken var betydligt lummigare med friliggande enfamiljshus med 

påkostade trädgårdsanläggningar. Tallbacken 3 (markerat med rött) var bebyggd med en indragen villa med gaveln i liv med Tallgatan. Fotoår okänt, 

troligtvis 1900-talets första kvartal.  
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1942 års stadsplan, kv. Tallbacken markerat med 

rött. 

1899 års stadsplan, kv. Tallbacken markerat med 

rött. 

HISTORIK 

KVARTERET TALLBACKEN 

Kvarteret Tallbacken ligger nära järnvägen och 

är beläget inom gränserna för den första 

stadsplanen för Sundbyberg. Tomterna började 

styckas av 1877. På 1887 års karta var 

kvarteret liksom idag uppdelat på fyra tomter. 

På 1899 års stadsplanekarta var tomterna inte 

likstora, nuvarande Tallbacken 2, med polska 

generalkonsulatet, var bebyggd men tomten 

var tydligt mindre än övriga fastigheter.  

 

Polska generalkonsulatet huserar i en 

villabyggnad som tros vara uppförd redan 

1888. Byggnaden har kallats både Villa Nilsbo 

och Kockska villan. År 1923 renoverades och 

omgestaltades villan av direktören för Spis- 

och knäckebrödsfabriken Kronan, Barthel 

Kock, för sonen Harry Kocks räkning. För 

ritningarna svarade Isidor Hörlin, främst känd 

som inredningsarkitekt och möbelformgivare. 

Brödfabriken låg i grannkvarteret Kronan. (se 

foto på s. 5) Villan är ett av få exempel på de 

första Sundbybergsföretagarnas bostäder – 

industrierna har haft en betydelsefull del i 

Sundbybergs historia. År 1986 gjordes en 

ombyggnad för konsulatet.  

 

Även på berörd fastighet, Tallbacken 3, fanns 

en byggnad enligt 1899 års karta. Byggnaden 

låg långt indragen från Sturegatan och 

orienterades istället mot Tallgatan. Tallbacken 

4 var bebyggd med en mindre villa belägen 

centralt på fastigheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så långt följde kvarteret den typiska 

utvecklingen för centrala Sundbyberg. Den 

ursprungliga villabebyggelsen på stora 

trädgårdstomter började relativt sent ersättas 

av ny bebyggelse. På många håll i Sundbyberg 

revs den första generationen byggnader tidigt 

och ersattes av mer stadsmässig bebyggelse. I 

kvarteret Tallbacken dröjde detta in på 1940-

talet. 1942 års stadsplan, utarbetad av 

stadsarkitekt Nils Sterner, innebar en syntes av 

det äldsta, gröna Sundbyberg och den mer 

storskaliga, moderna industriförstaden. Med 

ett bibehållande av den rätvinkliga 

grundstrukturen i det sena 1800-talets 

stadsplan men med ett öppet byggnadssätt 

enligt tidens funktionalistiska ideal 

eftersträvades en på samma gång tät och gles 

stad. Den skulle vara enhetlig och grönskande, 

fylld av ändamålsenliga bostäder enligt den 

nya höga svenska standarden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karaktäristiskt för planen var att byggnaderna i 

hög grad skulle förläggas med gavlarna mot 

huvudgatorna.  

 

Genom gatornas orientering kunde de nya 

byggnaderna erhålla maximalt solljus på 

fasaderna och in i lägenheterna, en faktor som 

var helt grundläggande i den funktionalistiska 

stadsplaneringen. Obebyggda delar av 

tomterna avsågs bli gröna, bilen hade ännu 

inte blivit var mans egendom. 

 

1942 års stadsplan kom att få stor betydelse 

för centrala Sundbyberg i allmänhet och för 

kvarteret Tallbacken i synnerhet. Karaktären 

med mindre hus omgivna av grönska ändrades 

hastigt. De nya husen uppfördes i 

funktionalistisk stil i fyra till fem våningar, och 

till skillnad från de äldre byggnaderna som låg 

inne på tomterna uppfördes de nya  nu i 

gatuliv.  
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Tallbacken 3, 

bygglovritning från 

1958. Fasad mot 

Tallgatan. 

Flera av byggnaderna som ersattes var för det 

äldsta Sundbyberg karaktäristiska 

tvåfamiljsvillor med relativt stora tomter som 

gav de mindre bemedlade invånarna goda 

odlingsmöjligheter. Omgivningen blev alltså 

mer och mer stadsmässig.  

 

Tallbacken 1 och 4 bebyggdes under andra 

hälften av 1940-talet med nya lamellhus enligt 

stadsplanen från 1942.  

 

Byggrätten för Tallbacken 3 utnyttjades dock 

inte förrän 1958. 

NYTT BOSTADSHUS MED CITYKARAKTÄR 

År 1957 lämnades bygglovsritningar in för ett 

punkthus enligt det mönster som hunnit bli så 

vanligt i Sundbyberg. Likt på andra håll inom 

den växande staden behövdes nu större ytor 

för butiker, verksamheter och bilar.  
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I gatuplanet fanns 

ursprungligen flera 

verksamheter. I 

anslutning till entrén 

fanns, och finns 

fortfarande, soprum och 

barnvagnsrum. På 

vänster sida entrén, mot 

Sturegatan, fanns 

butikslokaler och kontor 

för försäljare. Till höger 

fanns laboratorium, 

sköljrum och tillhörande 

väntrum. Under den 

överbyggda gården låg 

tryckerilokaler.  
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På varje bostadsplan 

finns sex lägenheter, 

fyra större om tre rum 

och kök, och två mindre 

ettor med kokvrå. De 

större lägenheterna är 

placerade mot gavlarna 

och har alla balkong. 

Ettorna är belägna i 

huskroppens mitt, 

mellan de utskjutande 

fasadpartierna, och 

saknar balkong. På det 

översta planet, som är 

indraget från fasad, 

skiljer sig lägenheterna 

från de på planen 

under.  
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Utsnitt ur plan C126. 

Inför uppförandet av 

befintlig byggnad togs 

en ny stadsplan fram 

för kv. Tallbacken som 

medgav att en större 

yta fick bebyggas 

jämfört med 1942 års 

plan. Sluttningsläget 

och behovet av garage 

angavs som argument 

för detta. 
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Kvarteret Spiken i 

Sundbyberg, ritat 

av Nils Rissén 

1956.  

ARKITEKT NILS RISSÉN   

Nils Rissén (1906–94) var utbildad på KTH i 

Stockholm. Han hade eget arkitektkontor och 

var speciellt inriktad mot bostadsproduktion.  

En stor del av byggnaderna han ritade är 

flerbostadshus, koncentrerade till Bromma, 

Sundbyberg och Solna. Arkitektkontoret var 

åtminstone under delar av 1950-talet beläget i 

Sundbyberg. Han var periodvis tillförordnad 

stadsarkitekt. 

 

Före tiden på eget kontor arbetade Nils Rissén 

på byggföretaget AB Baltzar Lundströms 

arkitektkontor. Han var senare i karriären 

anställd hos den mer namnkunnige arkitekten 

Gustaf Lettström. År 1965 ritade han 

personalbyggnaden till Skånska 

Cementaktiebolagets cementfabrik i Limhamn.  
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Ovan: Till vänster i bild syns grannhusets 

(Tallbacken 4, plåtklädda fasad, och till höger 

kvarterskomplexet Godset.  

Nedan: Kockska villan från 1888 i kvarterets övre 

del.   

OMGIVNINGAR  

Sturegatan tar sin början vid Solnagränsen och 

sträcker sig sedan genom större delen av 

centrala Sundbyberg. Tallbacken 3 ligger vid 

Sturegatans början. På andra sidan 

Ekensbergsvägen, som utgör gränsen mot 

Solna kommun ligger Solna Business park, en 

företagspark med huvudsakligen IT- och 

telekomföretag. Området hette tidigare 

Virebergs industriområde men bytte namn i 

samband med upprustning och modernisering.  

 

Med start i mitten av 1960-talet ansågs delar 

av centrala Sundbyberg saneringsmoget, och 

några kvarter i den sydöstra delen av centrum 

revs för att ersättas med bebyggelse av 

”citykaraktär”.  Solnagränsen försågs med nya 

flanker i form av kvarterstäckande 

byggnadskomplex med karaktäristiska 

fönsterband. Kvarteret Orgeln (snett mittemot 

Tallbacken 3, beläget mellan Sturegatan och 

Järnvägsgatan) blev det första exemplet 1964. 

Det följdes av flera andra, bland annat 

kvarteret Kronan 1979 (arkitekt Åke Östin) och 

kvarteret Godset 1975 (arkitekt Rolf Runefelt). 

Tillsammans utgör de en tydlig 

gränsmarkering och bidrar i viss mån till att 

skärma av Tallbacken 3 från den mer 

småskaliga centrumkärnan. Något som också 

bidrar till avskärmningen är en kortare sträcka 

med byggnader utan öppna butikslokaler i 

bottenplanen väster om Tallbacken, bland 

annat Folkets hus och några bostadshus.  

 

GRANNHUSEN  

Den Kockska villan i kvarterets övre del 

uppfördes sannolikt 1888 och renoverades 

1923 av direktören för Spis- och 

knäckebrödsfabriken Kronan, Barthel Kock, för 

sonen Harry Kocks räkning. För ritningarna 

svarade Isidor Hörlin. Sedan 1986 huserar 

polska generalkonsulatet i huset. 

 

Tallbacken 4 och 1 är byggda under 1940-

talets andra hälft, och följer 1942 års 

stadsplan med en fri placering med gavlarna 

riktade mot Sturegatan. Det nedre av dem, 

Tallbacken 4, är tilläggsisolerat och sedan 

1980 försett med plåtfasad och senare fönster, 

dock med bevarad påkostad entré i ek med 

stora fönsterpartier. Det andra, Tallbacken 1, 

har en ljus putsad fasad, nya balkonger och 

bevarade entréer.  

 

Gårdarna i kvarteret har successivt förlorat sin 

gröna prägel i takt med att efterfrågan på 

parkeringsplatser vuxit.   
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Tallbacken 3 sedd från korsningen 

Sturegatan/Tallgatan. 
Byggnadens baksida. Till höger i bild syns den 

grusade gården med ljusbrunnar till den 

nedanförliggande lokalen.  

Byggnaden sedd från Tallgatan. Balkongerna har 

kvar sina ursprungliga fronter.  

 

 

 

 

 

NULÄGESBESKRIVNING 

EXTERIÖR  

Fastigheten Tallbacken 3 uppfördes 1958 vid 

hörnet Sturegatan och Tallgatan i centrala 

Sundbyberg, efter ritningar av Nils Rissén. 

Byggherre var byggmästare Olle Sahlin. I gatu- 

och källarplan ryms idag en bilfirma med entré 

från Sturegatan, och i de ovanliggande planen 

hyreslägenheter. 

 

Byggnaden är belägen med gaveln mot 

Sturegatan och uppförd i fyra våningar med 

souterrängplan, källarplan, och indragen 

takvåning. På byggnadens västra sida, mot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvarterets mitt, finns en underbyggd gård som 

rymmer lokaler i gatuplan och en nedfart till 

garaget i källarplanet. Denna är något  

indragen från gatan och är täckt med grus och  

försedd med ljusbrunnar i olika utförande.  

 

På vardera långsidan finns två utskjutande 

fasadpartier som markerar de större 

lägenheternas kök. Mitt på den gavel som 

vetter mot Kockska villan finns ytterligare ett 

utskjutande fasadparti, något bredare än de 

övriga.  

 

Fasaden är klädd med genomfärgad 

terrassitputs (även kallad ädelputs) i ett för 

1950-talet typiskt rutmönster och 

karaktäristiska kulörer. Större grå rutor 

omgärdar fönsterpartierna och avgränsas av  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ljust gula breda linjer. De utskjutande 

fasadpartierna har mörkare gul puts. Sockeln 

är huvudsakligen utförd i grå vaskolit (på flera 

ställen i senare tid målad). Mot Sturegatan och 

fram till de närmaste utskjutande 

fasadpartierna på långsidorna har fasadputsen 

blivit målad, vilket resulterat i att det för 

ädelputsen karaktäristiska glimret försvunnit. 

Putsen har även målats bitvis på andra ställen 

strax över sockelpartiet i samband med 

klottersanering.  

 

Byggnadens huvudentré är belägen på 

huskroppens östra långsida, mot Tallgatan, ett 

gångfartsområde med begränsad biltrafik. 

 

Byggnadens fönster är ursprungliga, och 

utgörs i huvudsak av inåtgående tvåluftsbågar.  
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Skärmtak vid huvudentrén. Byggnadens originalfönster med fönsterbleck i 

koppar är bevarade, liksom terrasitputsen.  

Stödmur och buskvegetation vid huvudentrén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undantagen är vardagsrummens större 

fyrdelade fönsterpartier och intilliggande 

kokvrår som är försedda med enluftsfönster. 

Samtliga fönster är vitmålade. Fönsterbleck, 

plåtar och takavvattning är utförda i koppar 

som är vackert ärgad. Utanpå fasaden, 

huvudsakligen på byggnadens norra del, finns 

senare tillkomna utvändiga ventilationskanaler. 

   

Husets balkongfronter är mörkröda. 

Balkongerna mot Sturegatan är indragna och 

balkongfronterna ligger i liv med fasaden. 

Dessa har försetts med ny småsinusprofilerad 

frontplåt i en något kallare mörkröd kulör än 

den på de bevarade originalbalkongerna, samt 

nya överliggare i eloxerad aluminium. Övriga 

balkonger på husets långsidor är endast delvis 

indragna med fronten i liv med de utskjutande 

fasadpartierna. Balkongfronterna är på dessa 

ursprungliga, och utförda i mörkröd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

småsinuskorrugerad plåt med smäckra 

överliggare i svart smide. 

 

Det översta våningsplanet är indraget från 

fasaden (undantaget balkongpartiet mot 

Sturegatan som följer nedanför liggande 

balkonger) och klätt med gråblå plåt. Taket är 

mjukt rundat och klätt i samma sorts plåt. Mot 

Kockska villan vetter en piskaltan försedd med 

ett senare tillkommet glasparti. Sammantaget 

ger den indragna våningen och dess 

plåtklädda fasad mer intryck av att vara en del 

av taket snarare än ytterligare en 

bostadsvåning, vilket är fallet. 

 

Byggnadens huvudentré är belägen på den 

långsida som vetter mot Tallgatan. Entrén är 

indragen mellan de två utskjutande 

fasadpartierna, och har ett utstickande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skärmtak med parkettmönstrat undertak i 

lackad ek. Huvudentrén utgörs av en pardörr  

i lackad ek med glasfyllningar och sparkplåt i 

dörrbladens nedre del. Övriga dörrar i entrén,  

två pardörrar och en enkeldörr, saknar 

glaspartier men har sparkplåt i nederkant. 

Samtliga dessa är klädda med smalribbad 

panel i lackad ek. Väggarna i det indragna 

utrymmet är klädda med ljus konststen, s.k. 

vaskolit. Vid huvudentrén finns även en 

källartrappa omgärdad av ett svart 

smidesräcke och försedd med vit gallergrind 

av senare datum.  

 

Strax utanför entrépartiet finns en tidstypisk 

rubbelmur i modernistiskt utförande, och 

planteringar med huvudsakligen 

buskvegetation. En trappa leder upp till 

Tallgatan som ligger något högre än entrén. 

Mellan Tallbacken 3 och Kockska villan finns 
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Tallbacken 3 sett 

från väster. 

Framför 

byggnaden syns 

den upphöjda 

gården. 

en gård som ursprungligen rymt planteringar 

och parkeringsplatser. Idag utgörs gården 

huvudsakligen av grusad parkeringsyta. Av 

den ursprungliga trädgårdsanläggningen finns 

en sparad bergknalle och en ädelgran bevarad 

vid tomtgränsen. Övrig vegetation är yngre. 

Vid hörnet Sturegatan/Tallgatan finns 

fristående kärl för sophantering uppställda. 

 

Entré och fönsterpartier till de lokaler som 

vetter mot Sturegatan är senare tillkomna och 

utförda i bruneloxerad aluminium samt något 

indragna från fasad. Ovanför samtliga fönster i 

gatuplan finns stora ljusskyltar med reklam för 

den bilfirma som disponerar lokalerna. Utanför 

lokalerna, mot Sturegatan, finns en rad lövträd 

som utgör en del av den allé som kantar gatan. 

 

På husets västra sida finns en upphöjd grusad 

gård med ljusbrunnar av två olika modeller till 

det underliggande butiksplanet. Ytan omges av 

smidesräcke i original. Gården används i 

dagsläget inte och saknar koppling till de 

intilliggande lägenheterna.  
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Trapphuset är påkostat med ekebergsmarmor i flera 

kulörer.  

Piskaltanen är invändigt klädd med plåt.  På vinden är de ursprungliga förråden bevarade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERIÖR  

Byggnadens trapphus är välbevarat med 

påkostade materialval. Väggarna är klädda i 

omväxlande ljus och blå ekebergsmarmor i 

vertikala ränder. Även golv och trappor är 

utförda i ljus ekebergsmarmor. Trappan är 

försedd med smäckra trappräcken i smide och 

med väggfasta handledare i lackad ek. De 

ursprungliga lägenhetsdörrarna är bevarande.  

 

Färgsättning av väggar och tak i trapphuset är 

inte ursprunglig.  

 

På vinden finns de ursprungliga vindsförråden 

bevarande. Dessa utgörs av enkla 

träregelkonstruktioner klädda i hönsnät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I anslutning till förråden ligger en piskaltan. 

Denna är infälld i taket, invändigt klädd med  

 

plåt och försedd med klinkergolv. Utrymmet 

var ursprungligen öppet, inglasningen har  

tillkommit i samband med att altanen använts 

som förrådsutrymme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husets lägenheter har inte varit tillgängliga 

för bedömning.  
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Balkongerna mot Sturegatan har försetts med nya 

fronter, och en av dem har glasats in. 

Butikslokarna mot Sturegatan har försetts med nya 

dörr- och fönsterpartier i eloxerat aluminium.  

Piskaltanen har glasats in och en utanpåliggande 

ventilationskanal har monterats på fasaden. 

FÖRÄNDRINGAR  

Sedan byggåret har byggnaden genomgått ett 

antal förändringar. Främst handlar det om 

interiöra förändringar i gatu- och källarplan. 

Här har olika verksamheter avlöst varandra och 

lokalerna har anpassats efter bland annat 

tryckeriverksamhet, laboratorieverksamhet, 

fläktförsäljning och café- och barverksamhet. 

Idag är samtliga lokaler och garage hopslagna 

och disponeras av en bilfirma med 

bilförsäljning i bottenvåningen och verkstad i 

källaren.  

 

Exteriört är byggnaden relativt intakt sedan 

byggtiden. Vissa förändringar har dock 

genomförts, framförallt mot Sturegatan. 

Butikslokaler och garagenedfart har försetts 

med nya dörr- och fönsterpartier i eloxerad 

aluminium. Balkongfronterna ovanför dessa 

har bytts ut mot nya i något avvikande kulör 

och med överliggare i lättmetall. En av 

balkongerna har glasats in. Fasaden mot 

gatan, och närmast gatan på långsidorna, har 

målats om och saknar den glimmereffekt som 

övriga fasadpartier har.  

 

Piskaltanen har glasats in, troligtvis under 

slutet av 1980-talet, för att fungera som förråd 

åt en hyresgäst. Utanpåliggande 

ventilationskanaler har monterats på fasaden, 

huvudsakligen på husets norra del, i samband 

med den restaurangverksamhet som tidigare 

bedrevs i lokalerna i gatuplan. Vissa av 

ljusbrunnarna på den grusade gården har 

försetts med nya, mindre buktiga, glas. 

Planteringar och anlagda parkytor på gården 

har ersatts med parkeringsplatser.   
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KULTURHISTORISKT VÄRDE 

Tallbacken 3 har i hög grad formats efter 1942 

års stadsplan där lamellhus har inordnats i den 

tidigare rutnätsplanen.  

 

1950-talet utgör dock ingen tyngdpunkt vad 

gäller bebyggelse i Sundbyberg. Istället 

dominerar 1940-talets, och därefter 1960- och 

-70-talets byggnader stadsbilden. Tallbacken 3 

kan sägas utgöra länken mellan dessa två 

tidsepoker, 1940-talets funktionalistiska, ljusa 

och lätta bebyggelse, och 1960- och -70-talets 

storskaliga bilanpassade byggande.  

 

Tallbacken 3 är något av en udda fågel från 

tidsperioden. Anpassningen till planen ger en 

mer satt och kompakt huskropp än vad som 

var vanligt under 1950-talets andra halva, då 

flerfamiljshusen i regel var slankare i sitt 

utförande. Byggnaden är uppförd utifrån 

samma spelregler som de två grannhusen från 

1940-talets senare del, men har ändå givits ett 

helt annat uttryck. Gemensamt har de skalan, 

våningshöjden och riktningen med gavel mot 

Sturegatan. De tar också samma yta i anspråk 

på tomten. Fasadschema, färgsättning och 

materialval är typiska för 1950-talet, men hör 

snarare hemma i den första halvan av årtiondet 

än den senare. Entréparti och trapphus, liksom 

den bevarade terrassitputsen och de balkonger 

som inte riktas mot Sturegatan är alla i 

originalskick och även de typiska för årtiondet, 

i likhet med utvändig färgsättning, 

koppardetaljer, vägg- och golvbeklädnad av 

ekebergsmarmor i trapphuset, och 

sockelpartierna i vaskolit. Byggnaden är 

ovanligt välbevarad, men har samtidigt stora 

renoveringsbehov. Byggnaden kan alltså inte 

sägas vara typisk för perioden.  

 

Arkitekten, Nils Rissén, är idag relativt okänd. 

Möjligtvis kan han ha varit inflytelserik på det 

lokala planet då han arbetade som 

tillförordnad stadsarkitekt en tid vid 1950-

talets mitt. 

 

Att bilen blivit en del av Sundbybergsbornas 

vardag då huset byggdes är tydligt, och 

manifesteras genom det parkeringsgarage 

med infart från Sturegatan som ursprungligen 

låg under den underbyggda gården. Detta är 

också tydligt i grannkvarteren, med en 

breddad bilväg och stora parkeringsdäck i 

kvarteret Kronan.  

 

Den upphöjda och underbyggda gården med 

den outnyttjade grusade ytan bryter mot en av 

de bärande tankarna i 1942 års plan: Att 

lämna öppna ytor och gårdar mellan husen. 

Även om det vore möjligt att nyttja platsen 

som en gård upplevs den inte som en öppen 

yta från Sturegatan eftersom den är upphöjd 

från gatunivån. Bättre exempel på öppet 

byggnadssätt finns på andra håll i centrala 

Sundbyberg. 

 

Utmärkande för platsen är de många årsringar 

som fortfarande finns representerade. Den 

Kockska villan i kvarterets övre del 

representerar det gamla Sundbyberg, innan 

1942 års stadsplan, och utgör ett av få 

exempel på Sundbybergsföretagarnas 

bostäder. De två grannhusen mot 

Råstensgatan byggdes under 1946 och är 

liksom Tallbacken 3 tydligt formade av 1942 

års stadsplan. I de närmsta kvarteren söderut 

och österut ligger 1960- och 70-talens 

monolitiska kvarterskomplex i form av Kronan 

och Godset. Tidsmässigt kan Tallbacken 3 

placeras mellan de sistnämnda och de ljusare 

1940-talshusen på Tallbacken 4 och 1. 

Tillsammans utgör de flera lager årsringar som 

berättar om Sundbybergs framväxt från köping 

och förstad till småstad med cityambitioner.  

 

Sturegatan har länge fungerat som 

centrumplats i Sundbyberg. Tallbacken 3, med 

lokaler i bottenplan, har en koppling till gatan 

som centrumstråk även om detta blivit mindre 

tydligt i och med att huset är avskuret från 

”shoppingstråket” genom bland annat Folkets 

hus och mellanliggande bostadshus utan 

lokaler i bottenplan. Lokalerna i markplan ger 

ändå en tydlig bild av småskalighet vilket är en 

karaktäristisk egenskap i Sundbybergs 

stadskärna.  
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Byggnaderna längs Sturegatan har en sammanhållen volym och höjd.  

STUREGATAN OCH 

CENTRALA SUNDBYBERG 

Sundbyberg saknar ett centralt torg eller 

annan definierad centrumplats. Istället fyller 

Sturegatan den funktionen, likt småstadens 

storgata, och skapar en genuin småstadsmiljö, 

vardaglig och småskalig. Det är mycket tack 

vare den som Sundbyberg betraktas som en 

självständig småstad.  

 

Sturegatan börjar lågt vid Solnagränsen och 

slutar på en höjd, vid Sundbybergskolan från 

1900 som ger huvudgatan en symbolisk och 

stadsbildsmässigt imposant avslutning. Längs 

gatan finns blandade funktioner i 

byggnadernas bottenplan: butiker, caféer, 

restauranger och service, och på de övre 

planen bostäder.  

 

Centrala Sundbybergs bebyggelse följer 

topografin på så vis att när marken stiger, 

stiger även byggnadshöjderna. Detta är 

särskilt synligt vid Sturegatans norra del, där 

marken stiger markant efter att gatan korsat 

Esplanaden. Att bebyggelsen accentuerar 

topografin hör till Sundbybergs karaktäristika 

och är en av miljöns stora kvalitéer. 

Naturförutsättningarna har tillåtits ge avtryck i 

staden vilket skapat ett varierat och 

lättorienterat stadslandskap. 

  

Utmärkande för centrala Sundbyberg är också 

den sammanhållna skalan. Bebyggelsen längs 

Sturegatan är varierad och har en varierande 

takfotshöjd, men upplevs ändå som likartad   
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Sturegatans norra 

del. Gatans 

stigning markeras 

med högre 

byggnader.  

och väl sammanhållen på grund av den 

enhetliga våningshöjden om 4–5 våningar.  

 

Den låga byggnadshöjden gör att ljuset når ner 

till Sturegatangatan även vintertid. De flesta  

hus har också valmade tak eller indragna 

takvåningar som ökar ljusinsläpp och 

förstärker upplevelsen av en sammanhållen 

skala hos byggnadsvolymerna. Hushöjden, 

liksom att låta byggnaderna ligga i gatuliv 

längs Sturegatan, föreskrevs i planen 1942. 

 

Den stil- och funktionsblandade bebyggelsen i 

den centrala stadskärnan är svår att dela in i 

mindre, homogena områden. Vegetation och 

byggnader från olika byggår ger ett brokigt 

intryck där öppet och slutet blandas och 

bebyggelsen framstår som spontant 

framvuxen inom rutnätsplanen. Bergsbranten i 

höjd med Prästgårdsgatan och Vegagatan 

utgör emellertid en tydlig skiljelinje. Söder om 

den ligger stadens kärna med det största 

kommersiella utbudet, tätare trafik och högre 

tempo. Den norra sidan präglas av mer 

renodlade bostadskvarter och en sömnigare 

atmosfär.  

 

Sturegatans levande, täta karaktär gäller 

främst delen mellan Rosengatan i sydost och 

Esplanaden i nordväst. Närmast gränsen till 

Solna är gatan påtagligt vidgad till ett mer 

bilanpassat gaturum. 

 

De flesta kvarteren, utom de senare tillkomna 

Orgeln, Godset och Kronan, har också 

ursprungligen rymt någon form av växtlighet: 

träd, buskar, planteringar eller gräs. 

Lamellhusbyggandet under 1940-talet bibehöll 

grönskan i de öppna gårdarna med tanken att 

förmedla intrycket av friskhet och god 

bostadsmiljö i stadskärnan. Lummighet i 

staden med grönskande gårdar och gröna  

stråk längs gatorna är viktigt för Sundbybergs 

identitet som en småstad. Den ökade bilismen 

har dock inneburit att många de tidigare 

grönytorna mellan husen har grusats eller 

asfalterats för att bereda plats för 

parkeringsytor. Träd och buskar i gaturummet 

har inte heller föryngrats och förnyats under 

senare tid.   
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De streckade orange partierna av Sturegatan markerar de livligaste partierna, med en 

avtrappning i de gulmarkerade områdena. Röda markeringarna längs fasader visar publik 

verksamhet i gatuplan. De fasader som försetts med streckad blå markering markerar sluten 

bebyggelse. Siffrorna på byggnaderna visar antalet våningar och pilarna i kartans nedre högra 

hörn var Sturegatan vidgats för att anpassas efter biltrafik. 

SLUTEN BEBYGGELSE  

I centrum och i stadskärnans ytterkanter finns 

kvarterssidor med stenstadskaraktär, dvs. 

sluten bebyggelse med sammanbyggda gavlar. 

Den slutna bebyggelsen har ett stadsmässigt 

uttryck, och har fått den folkliga benämningen 

”Stockholmshus”.  

 

Längs Sturegatan har även många av de senare 

tillkomna husen slutna fasader mot gatan, 

medan det i övriga delar av centrala 

Sundbyberg framförallt är äldre byggnader, 

uppförda innan 1942 års plan, som följer detta 

mönster.  

ÖPPEN BEBYGGELSE  

Under funktionalismen förespråkades ljus och 

ljus i städerna. Stadsplanen från 1942 har 

anammat det funktionalistiska 

stadsplaneidealet, och ett öppet byggnadssätt, 

med friliggande lamellhus och grönskande 

gårdar, har därför kommit att prägla stora 

delar av centrala Sundbyberg. 

 

Då lamellhusen huvudsakligen är orienterade 

med gavlarna mot norr och söder, uppvisar 

även de rena lamellhuskvarteren hela fasader 

mot väster och öster och öppet byggnadssätt 

mot norr och söder.  

 

Den jämna upprepningen av ljusa, slätputsade 

fasader och öppna, grönskande gårdar skapar 

en rytmisk stadsbild av hög kvalitet med 

omisskännlig Sundbybergsidentitet. Mest 

påtaglig är den längs Prästgårdsgatan, 

Fågelsången, Vegagatan och Tornstigen,  
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Kartans 

färgmarkeringar 

visar vilka delar 

av Sundbyberg 

som bebyggts 

under vilka 

etapper. Här blir 

det tydligt att 

funktionalismen 

präglat en stor del 

av stadskärnan 

(byggnader 

markerade med 

turkosblå färg). I 

det nedre högra 

hörnet (där också 

kvarteret 

Tallbacken ingår) 

är bebyggelsen 

mer uppblandad.   
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Offentliga byggnader: Sundbybergs kyrka, sedd 

från Vintergatan. 

BYGGNADSTYPER I CENTRALA SUNDBYBERG 

OFFENTLIGA BYGGNADER 

De offentliga byggnaderna i Sundbyberg har 

tillåtits höja sig över övrig bebyggelse och är 

utplacerade på höjdpartier eller i framträdande 

lägen i de centrala delarna.  

 

Exempel på offentliga byggnader är 

Vattentornet, kyrkan, frikyrkor, Folkets hus. 

ÄLDSTA EPOKEN OCH VILLOR, INDUSTRIER 

Spår av det gamla municipal-, industri-och 

järnvägsamhället finns fortfarande kvar på 

vissa ställen i stadskärnan i form av äldre 

byggnader. Dessa finns framförallt bevarade 

längs Prästgårdsgatan, och i viss mån vid 

Stationsgatan och vid Signalfabriken. De 

utgörs av både villor och äldre 

industribyggnader. 

STENSTAD TILL CA 1930, INDUSTRIER 

Vid Esplanaden, längs Vintergatan och i viss 

mån längs Sturegatan och Järnvägsgatan finns 

mer stadsmässig bebyggelse i form av putsade 

hus i slutna kvarter. De har fått den lokala 

benämningen Stockholmshus.  

FUNKIS TILL CA 1950-TAL 

Mellan 1930-talet och 1950-talet formas 

mycket av det Sundbyberg som fortfarande 

finns kvar idag. Planen från 1942 förespråkar 

friliggande bostadshus med gavlarna mot 

norr/söder och en sammanhållen skala.  

 

Vissa av byggnaderna från funkisepoken har 

också behållit den tidigare 

stenstadskaraktären med slutna gatufasader 

med sammanbyggda gavlar, främst längs 

Bergsgatan och Vintergatan. Epoken är den 

som satt tydligast spår i de centrala delarna av 

Sundbyberg. 

MODERNISTISK BOSTAD 

Det modernistiska bostadsbyggandet har 

fortfarande tydliga drag från funkisplanen, 

som i exemplet Tallbacken 3, med friliggande 

bostadshus med gavlarna mot gatan.  

 

Skalan med fyra våningar finns kvar hos 

många av husen. Det byggdes också högre 

punkthus (exempelvis längst Götgatan) och 

större lägenhetshus som i kvarteret 

Bildhuggaren vid Prästgårdsgatan och 

kvarteret Metallarbetaren vid Tulegatan. Husen 

förekommer både som fristående byggnader, 

och som infogade i de slutna kvarteren i de 

centrala delarna av Sundbyberg. De större 

husen delar drag med kategorin Cityprojekt, se 

nedan. 

CITYPROJEKT 

Större projekt av ”citykaraktär”, dvs storskalig 

kvarterstäckande bebyggelse med blandade 

funktioner, främst kontor, som har ersatt äldre 

– ofta i saneringssyfte. Skalan avseende 

våningshöjd och indragen takvåning har 

emellertid oftast behållits.  

Saneringsvågen innebar en viss förskjutning av 

det kommersiella centrumet i stadskärnan.  

1990-TAL TILL IDAG 

Den nya bebyggelsen förekommer både som 

förtätningsprojekt, och i vissa fall där äldre 

bebyggelse fått lämna plats för ny. Nya 

byggnader förekommer bland annat vid 

Sturegatan, Fredsgatan/Vegagatan och vid 

Vintergatan.  
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Ovan T.V., Äldsta epoken: ”Pepparkakshuset”, C.R. Nybergs Lödlampsfabrik från 1891, idag ombyggt till bostadshus, på Prästgårdsgatan. Ovan Mitten, 

Stenstad till ca 1930, industrier: Kvarteret Pressen vid Esplanaden, 1920-tal. Ovan T.H., Funkis till 1950-tal, lamellhus och grönska i öppna kvarter längs 

Prästgårdsgatan. 

Nedan T.V. Modernistisk bostad: Kvarteret Östern vid Götgatan. Nedan Mitten, Cityprojekt: parkeringshus och storskalighet i kvarteret Kronan. Nedan T.H., 

1990-tal till idag: 90-talsbyggnad vid Sturegatan. Notera gavlarnas sadeltak. 

EXEMPEL BYGGNADSTYPER 
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PÅGÅENDE SKALFÖRSKJUTNINGAR 

Tidigare har flera större nybyggnads- och 

utvecklingsprojekt genomförts i Sundbyberg.  

 

I kvarteret Lärkan vid Tuletorget, uppfördes 

2013–14 Tuletornen. Dessa utgörs av två 

sextonvåningshus för lägenheter med 

skulptural/spektakulär fasadgestaltning med 

”loungebalkonger” till varje lägenhet.  

 

Signalfabriken i kvarteret Plåten stod klart 

2013, ett nytt centrum med butiker, 

restauranger, service, hotell, bostäder och torg 

i gårdsmiljö. Sammantaget omfattas 15 

byggnader, både nybyggda och äldre, bland 

annat det gamla stadshuset och intilliggande 

äldre industribyggnader.  

 

Swedbanks stora huvudkontor på andra sidan 

järnvägen, Cirkusängen 6, stod färdigt 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan och T.H.  Den 

planerade utvecklingen 

av Kvarteret Kronan. 

Illustrationer Reflex 

Arkitekter.  
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I kvarterets direkta närområde pågår flera 

stora projekt som väsentligt påverkar 

omgivningens skala.  

 

I kvarteret Kronan, som är den närmsta 

grannen till Tallbacken 3, planeras för både 

rivning, påbyggnad och utveckling. (se 

illustration på föregående sida.) Kvarteret får 

ny bebyggelse för kontor och övriga 

verksamhetslokaler. Det som idag främst är ett 

vårdkomplex ska blandas upp med handel, 

konferens och restauranglokaler. En befintlig 

kontorsbyggnad och ett parkeringshus rivs och 

ersätts med nya byggnader. I projektet 

planeras också för ett nytt torg och fem nya 

takterrasser. Tanken är också att utveckla 

omgivande miljö för att skapa en mer levande 

stadsmiljö.  

 

Längs Sturegatan planeras också en 

påbyggnad på kvarteret Orgeln, där befintlig 

byggnad byggs på med två till fyra våningar. 

Påbyggnad är också planerad för Posten 7 i 

mitten av Sturegatan.  

 

Sammantaget innebär detta att en 

skalförskjutning sker i flera delar av 

Sundbyberg. Sturegatans jämna takfotshöjd 

och låga skala med indragna takvåningar bryts 

bitvis upp. Detta är särskilt tydligt vid 

Sturegatans östra ände, mot Solnagränsen. 

Samtidigt skapas mer publika lokaler i 

gatuplan längs en del av Sturegatan som under 

en längre period varit förhållandevis sömnig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den planerade 

påbyggnaden av 

kvarteret Orgeln. 

Även om 

volymen närmast 

Sturegatan inte 

byggs på 

påverkas skalan 

i området 

väsentligt. 

Illustrationer 

White arkitekter.   
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T.V., Arkaden, ett 14 våningar högt bostadshus 

som 2014 uppfördes vid korsningen 

Prästgårdsgatan/Ekenbergsvägen.  

Ovan, Kontorsbyggnaden Black Building, i 

kvarteret Magasinet vid korsningen 

Sturegatan/Ekensbergsvägen, uppfördes 2009. I 

höger bildkant skymtar Tallbacken 3.  
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Planerade nya volymer längs 

Sturegatan. 

Ovan, Kvarteret Tallbacken och 

kvarteret Kronan sett från 

Sturegatan. Den föreslagna nya 

bebyggelsen på Tallbacken 3 

skapar en volymupptrappning 

mellan den befintliga 

grannbyggnaden från 1940-talets 

andra hälft (T.V.) och det påbyggda 

kvarteret Kronan. 

Nedan, Den nya volymen för 

kvarteret Orgeln i förhållande till 

volymen för den planerade nya 

bebyggelsen på Tallbacken 3. I 

mitten Sturegatan. Vy från öst. 

(Observera att kvarteren inte ligger 

direkt intill varandra, illustrationen 

visar endast på volymförhållanden.) 

Orgeln håller en betydligt större 

skala. Bebyggelsen i kvarteret 

Tallbacken följer Tallgatans 

stigning. 
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PLANFÖRSLAGET 

DEN NYA BYGGNADEN 

Enligt planförslaget rivs det befintliga huset på 

Tallbacken 3 för att lämna plats för ny 

bebyggelse. Den nya byggnaden består av tre 

sammanlänkade huskroppar om 5, 7 

respektive 9 våningar. Byggnaderna placeras i 

L-form med det högsta huset mot nordost, det 

mellersta i korsningen Sturegatan/Tallgatan 

och det lägre mot Sturegatan. Mot kvarterets 

mitt anläggs en gård.  

 

I bottenplan ryms lokaler för butiker eller 

serveringar mot Sturegatan. Byggnaden är 

något indragen från gatan för att skapa en 

platsbildning/ett litet torg i syfte att rymma 

exempelvis en mindre uteservering. I 

källarplan kommer även fortsättningsvis att 

rymmas garage med infart från Sturegatan. 

Övriga våningsplan rymmer lägenheter om 1 – 

3 rum och kök, de minsta ca 29 m2 och de 

största ca 71 m2, samtliga med balkong.  

 

De tre huskropparna är försedda med 

sadeltak. Två av byggnaderna har gavlarna 

vända mot Sturegatan och den tredje bakre 

byggnaden har gaveln vänd mot Tallgatan. 

 

  

Ovan, Tallbacken 3. 

Den förslagna nya 

byggnaden.  

Nedan, Den tänkta 

placeringen i kvarteret. 

Byggnaden kommer att 

dras in något mer från 

Sturegatan än vad 

illustrationen visar. 

Illustrationer från 

Arkitema Architects.  
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Kartan visar de valda vypunkterna. Den gröna rektangeln markerar Tallbacken 3. 

Valda vypunkter: 1.) Sturegatan sedd från korsningen Sturegatan/Ekensbergsvägen. 

2.) Sturegatan sedd från korsningen Rosengatan. 3.) Sturegatan sedd från korsningen 

Lysgränd. 4.) Tallgatan sedd från Prästgårdsgatan.  

PLANFÖRSLAGETS 

PÅVERKAN PÅ STADSBILDEN 

SYNLIGHETSANALYS  

Tyréns har i samråd med Arkitema Architechts 

studerat varifrån i omgivningen som befintlig 

bebyggelse på fastigheten är synlig. Med hjälp 

av 3D-modeller har också undersökts från vilka 

platser planförslagets bebyggelse blir synlig. 

Synlighetsanalysen har använts för att välja ut 

punkter som bedöms särskilt relevanta att 

bedöma planförslagets påverkan på stads- och 

kulturmiljön ifrån. Foton från dessa punkter 

har sedan använts för renderingar 

(fotomontage). 

 

Vypunkterna har valts i samråd med 

Sundbybergs stads planhandläggare, och 

illustrationerna har tagits fram av Arkitema 

Architects.  

 

På de följande fyra sidorna presenteras den 

förslagna byggnadens påverkan på stadsmiljön 

sedd från de valda vypunkterna.  

Varje sida innehåller två bilder och under 

dessa en förklarande text.  

 

Det vänstra fotot föreställer Tallbacken 3 sedd 

från den aktuella vypunkten i dagsläget. Den 

högra bilden illustrerar den föreslagna nya 

byggnadens placering sedd från samma 

vypunkt. I de högra bilderna har den nya 

byggnaden markerats med en röd pil. I några 

av bilderna redovisas även pågående 

byggprojekt som ljusa transparenta volymer.   

1 

2 

3 

5 

4 
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T.V., Sturegatan sedd från korsningen vid Ekensbergsvägen. Det tillbakadragna Kronankomplexet lämnar Tallbacken 3 i blickfånget. Byggnaden hänger tydligt 

samman med övrig bebyggelse längre upp på Sturegatan genom den gemensamma våningshöjden. I kvarteret Orgeln har dock påbyggnadsarbete redan inletts 

- notera kranen och den inklädda fasaden. 

T.H., I förgrunden syns volymen för kvarteret Kronans tänkta påbyggnad som ett transparent ljust block. (Kronan är här enbart illustrerad som volym, bilden 

visar inte detaljeringsgrad, fasadkulör etc. Detsamma gäller för illustrationen av påbyggnaden i kvarteret Orgeln.) I och med tillbyggnaden av kvarteret Kronan 

smalnas Sturegatan av och ett nytt gaturum med mindre fokus på biltrafik skapas. Den föreslagna nya byggnaden på Tallbacken 3 reser sig över den mer 

sammanhållna skalan längre upp på Sturegatan, men utgör samtidigt en naturlig övergång mellan de mer storskaliga kvarteren och Sturegatans 

sammanhållna småskalighet. Endast den huskropp som är placerad i hörnet Sturegatan/Tallgatan är synlig ur denna vinkel. 

Påbyggnaden i kvarteret Orgeln innebär också att Sturegatans sammanhållna skala påtagligt förändras.  

VYPUNKT 1 
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T.V, Sturegatan sedd från korsningen vid Rosengatan. Folkets hus, med fasaden i liv med Sturegatan, skymmer kvarteret Tallbacken, och endast en bit av gaveln 

på Tallbacken 3 skymtar. Byggnaden förefaller vara Sturegatans sista utpost mot Solnagränsen. Indragen ovanför byggnaden höjer sig kvarteret Kronans högdel. 

På motsatt sida gatan har omvandlingen av kvarteret Orgeln inletts.   

T.H., Den föreslagna nya byggnaden höjer sig något ovanför Folkets hus, men skymmer inte den bakomliggande högdelen i Kronankomplexet. Det mörka 

takfallet kontrasterar något mot raden av ljusa fasader, och bryter av mot de valmade taken närmare i bild. Kronanhusets mörka takband och kantiga takavslut 

utgör emellertid fortfarande ett skarpare brott i taklandskapet. Längre ner på gatan, direkt efter Tallbacken 3, syns även volymen för kvarteret Kronans tänkta 

påbyggnad som ett transparent ljust block. (Kronan är här enbart illustrerad som volym, bilden visar inte detaljeringsgrad, fasadkulör etc.) Den framskjutna 

byggnadsdelen i kvarteret Kronan ger gatan mer djup, och Tallbacken 3 upplevs inte längre vara gatans sista byggnad. Den lägre byggnadskroppen (med 

placering närmare betraktaren i bild) är inte synlig ur den här vinkeln.  

 

VYPUNKT 2  
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T.V., Korsningen Sturegatan/Lysgränd. Idag upplevs byggnaden på Tallbacken 3 som Sturegatans sista utpost, då det indragna Kronankomplexet skyms helt i 

vissa vinklar. Här kan endast högdelen bitvis anas bakom gaveln på Tallbacken 3. I fonden skymtar Solna Business Park på andra sidan Ekenbergsvägen. I 

förgrunden syns Tallbacken 4 med ljusa plåtfasader. Mellan de två byggnaderna skymtar lågdelen inom Tallbacken 3, delvis dold av grönska. På motsatt sida 

gatan finns kontorshuset Black Building från 2009 och det kvarterstäckande Godset med mörk tegelfasad.  

T.H., Volymen för kvarteret Kronans tänkta påbyggnad syns som ett transparent ljust block bakom Tallbacken 3. (Kronan är här enbart illustrerad som volym, 

bilden visar inte detaljeringsgrad, fasadkulör etc.) Den framskjutna nya byggnadsdelen i kvarteret Kronan ger gatan mer djup, Tallbacken 3 upplevs inte 

längre vara gatans sista byggnad och gatan upplevs sträcka sig längre bort. Det resulterar även i att gångstråket/zonen för fotgängare förlängs.   

Att byggnadsvolymen är uppbruten i flera mindre, sammanlänkade huskroppar gör att den nya byggnaden med sina två gavlar mot Sturegatan inte upplevs 

som för storskalig eller ”blockig”, trots den större byggnadsvolymen. Gatsträckan upplevs däremot som mindre luftig, eftersom släppet mellan byggnaden och 

Tallbacken 4 påtagligt minskar. Intrycket förstärks ytterligare av påbyggnaden i kvarteret Kronan.  

VYPUNKT 3 
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T.V., Tallgatan sedd från Prästgårdsgatan. Den befintliga byggnaden på Tallbacken 3 upplevs som mycket låg och underordnar sig den i verkligheten lägre 

Kockska villan. Fasadkulören hos de tre synliga byggnaderna är relativt likartad. Mellan de två byggnaderna finns en öppen yta som utgörs av parkeringsplats 

och den Kockska villans trädgård. Till vänster om Tallgatan präglas vyn av en grönyta med en planterad trädrad. 

T.H., Vyn från Prästgårdsgatan är den utblick som påverkas mest av det nya förslaget. Den nya byggnaden bryter det rådande mönstret där bebyggelsen 

anpassats efter topografin. De naturliga höjdskillnaderna i området framträder inte lika tydligt som i nuläget, och marklutningen kompenserar inte den 

uppstickande volymen på samma sätt som med den befintliga byggnaden. Den nya byggnaden blir, trots granntomtens grönska, det dominerande inslaget i 

vyn. Den ljusa fasadkulören bidrar till att lyfta fram byggnaden ytterligare, liksom placeringen närmare Tallgatan i förhållande till befintlig byggnad. Kvarteret 

Godset på andra sidan Sturegatan döljs också i större utsträckning. Den öppna ytan mellan byggnaderna har påtagligt minskats, och en större gran har fått 

lämna plats för den nya byggnaden.  

Gaturummet kommer att förändras ytterligare i och med den planerade tillbyggnaden av Kronan, som även omfattar planer för att levandegöra Tallgatan. 

VYPUNKT 4 
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T.V., Korsningen Tallgatan/Prästgårdsgatan. Till vänster syns det låga parkeringshuset med öppet övre parkeringsdäck och rå betongfasad som hör till 

kvarteret Kronan, och till höger Kockska villan. Den befintliga byggnaden på Tallbacken 3 döljs sommartid bakom grönskande träd. Skalan upplevs som låg. 

T.H., Den nya byggnaden på Tallbacken 3 reser sig bakom Kockska villan, men vyn domineras framförallt av den planerade påbyggnaden i kvarteret Kronan 

(här endast illustrerad som en vit halvtransparent volym, detaljer och fasadmaterial etc. redovisas inte.) De naturliga höjdskillnaderna i området framträder 

inte lika tydligt, och marklutningen kompenserar inte de uppstickande volymerna på samma sätt som i dagsläget. 

 

VYPUNKT 5 
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KONSEKVENSER FÖR 

KULTURMILJÖN 

RIVNING 

Utmärkande för platsen är de många årsringar 

som fortfarande finns representerade. 

Rivningen av Tallbacken 3 innebär en förlust 

av ett tidslager i stadsbilden och en tydlig 

årsring i kvarteret. Byggnaden är tydligt 

inordnad efter 1942 års stadsplan även om 

den i mycket skiljer sig från den äldre 

funkisbebyggelsen. Den befintliga byggnaden 

har i många avseenden bevarat sitt 

ursprungliga utförande men underhållet är 

samtidigt eftersatt.  

 

Det finns också tydligare exempel på områden 

där 1940-talets plan med friliggande lamellhus 

förverkligats på ett mer representativt och idag 

tydligt läsbart sätt, exempelvis längs 

Fågelsången och Prästgårdsgatan.   

 

Den planerade nya byggnaden bryter mot det 

rådande mönstret med kortända mot gatan. 

Samtidigt förs en helt ny form av 

byggnadsstruktur in i stadskärnan, där 

byggnadskroppen förskjuts mot tomtens (och 

kvarterets) ena hörn. Motivet med sadeltakets 

gavlar vända mot Sturegatan kan emellertid 

ses som en vinkning till den i 1942 års plan 

föreskrivna orienteringen där byggnadernas 

kortsidor vänds mot gaturummet. 

 

Den uppbrutna byggnadsvolymen med flera 

mindre, sammanlänkade byggnadskroppar 

bidrar till att motverka ett alltför ”blockigt” och 

storskaligt intryck.    

 

Flera av de omkringliggande kvarteren är 

emellertid kraftigt förändrade sedan 

Tallbacken 3 byggdes, och det sammanhang 

som byggnaden uppfördes i har till viss del 

gått förlorat. Både kvarteret Kronan och 

kvarteret Godset har tillkommit senare och är 

inte bara en annan typ av byggnader, utan 

representerar också en annan slags 

stadsplanering. Den förändrade omgivningen 

gör i viss mån kvarteret mindre känsligt för 

nya förändringar eftersom det ursprungliga 

sammanhanget gått förlorat. Kvarteret står 

dessutom inför en ny omfattande 

omgestaltning, med påtaglig skalförskjutning 

som följd. 

 

Det kan å andra sidan anses angeläget att 

bevara det tidslager som den befintliga 

byggnaden utgör, eftersom så många av 

platsens äldre årsringar redan gått förlorade. 

Idag utgör Tallbacken 3 en tydlig länk mellan 

1940-talets lamellhus och 1960- och 70-talets 

mer storskaliga kvarterstäckande byggnader. 

  

Sundbyberg har i särskild utsträckning och 

under lång tid präglats av förändring, och den 

brokiga bebyggelsen är karaktäristisk för de 

centrala delarna av samhället. Stadens höga 

ambitioner kring bostadsbyggande och den 

planerade överdäckningen av järnvägen 

kommer att innebära påtagliga förändringar av 

staden. 

KONSEKVENSER FÖR STUREGATAN  

Den berörda fastigheten är framförallt kopplad 

till den mer livliga Sturegatan, men har även i 

viss mån kontakt med den mer stillsamma 

Tallgatan, idag reducerad till ett gångstråk, 

som saknar lokaler och butiker i gatuplan.  

 

Sturegatan är en känslig miljö eftersom gatan 

utgör pulsådern i centrala Sundbyberg, och 

kvarteret är bland de första man möter när 

man passerar kommungränsen. Gatan har 

också en enhetlig och sammanhållen 

våningshöjd.  

 

Känslig är också vyn från Prästgårdsgatan, där 

1940-talet tydligt har präglat bebyggelsen med 

öppna kvarter i måttlig skala. Prästgårdsgatan 

uppvisar flera exempel på ett lyckat 

förverkligande av 1942 års genomtänkta 

stadsplan med insprängd grönska och 

friliggande lamellhus med gavlarna mot gatan. 

Den äldre Kockska villan håller lägre skala än 

övrig bebyggelse. Det är möjligt att den 

planerade uppstickande bakre byggnaden i 

kvarteret kommer att upplevas som en vägg 

mot den övre tomten med den påtagligt lägre 

villan, även om marklutningen motverkar den 

upplevelsen något. Det är ändå av vikt att 

gestaltningen av fasaden mot den Kockska 

tomten är genomarbetad och verkar för att 

lätta upp slutenheten mot grannhuset.  Även 

om genomförda solstudier visar att den 

Kockska villan inte kommer att skuggas i 

särskilt stor utsträckning, finns det en risk att 

den högre byggnaden kommer att upplevas 



 

 

 

 

 
 

Uppdrag: 276601 2017-08-16 

Beställare: Wåhlin Byggare AB  

 

 

36(37) 

som en avgränsning mot den övre tomten från 

Sturegatan.  

 

Tidigare har endast landmärken och 

byggnader med viktiga offentliga funktioner 

tillåtits höja sig över övrig bebyggelse i 

Sundbybergs centrala delar. Exempel på detta 

är Sundbybergs kyrka och de två frikyrkorna, 

skolan och vattentornet. Kvarteret Kronan 

bryter det mönstret till viss del, även om 

byggnaden kan sägas ha en viktig funktion i 

samhället med vårdcentral etc. Läget ytterst 

mot Solnagränsen, där mer storskalig 

bebyggelse tar vid, har sannolikt också öppnat 

för en större byggnadsvolym. 

 

En pågående skalförskjutning där befintliga 

byggnader längs Sturegatan och mot 

Solnagränsen byggs till och höjs pågår i 

dagsläget. Sett i det sammanhanget är den 

östra delen av Sturegatan den minst känsliga 

sträckningen. Här genomfördes rivningar och 

kvartersstora nybyggnationer i 

citysaneringsanda under 1900-talets andra 

hälft. Här gränsar också Sundbyberg till Solna 

och det gamla Virebergs industriområde, 

numer Solna Business Park, med en annan 

form av storskalig bebyggelse.  

UTFORMNING 

Sturegatan har i många avseenden behållit sitt 

småskaliga och brokiga uttryck, och därför 

uppfattas Sundbybergs stadsbildsmässigt som 

en egen stad istället för att inrangeras bland 

övriga zonplanerade Stockholmsförorter. Den 

nuvarande verksamheten i bottenplanet 

rimmar illa med Sturegatans karaktär som 

storgata med shoppingstråk. De ursprungliga 

mindre lokalerna har nyligen slagits ihop så att 

det idag endast ryms en verksamhet i källare 

och bottenplan. Detta stämmer dåligt med den 

småskalighet som utgör ett bärande värde för 

Sturegatan och som förmedlas genom små och 

många lokaler i gatuplan. Det vore därför 

önskvärt om den nya byggnadens gatuplan 

utformades på ett sätt som möjliggör flera 

mindre lokaler, och därmed en fortsatt prägel 

av småskalighet.   

 

Om gården utformas med grönskande inslag 

vore också detta positivt för stadsbilden, och 

mer i linje med hur man tänkte sig 

stadskärnan vid utformandet av 1942 års plan. 

Kvarteret var länge utpräglat grönt med 

omfattande inslag av trädgårdar. 

 

Takformen med sadeltak och gavlarna vända 

mot Sturegatan riskerar att uppfattas 

främmande i gatubilden. Längs Sturegatan har 

endast en byggnad, byggt på 1990-talet, ett 

liknade takmotiv. I övrigt domineras 

taklandskapet längs gatsträckan av valmade 

tak och indragna takvåningar som ytterligare 

förstärker den gemensamma och 

sammanhållna låga skalan. Också helt platta 

tak förekommer i de senare tillkomna 

kvarterstäckande byggnaderna i Sturegatans 

östra ände. I andra delar av Sundbyberg 

förekommer sadeltak mer frekvent, i 

Storskogen norr om Tulegatan har de högre 

punkthusen liknande uttryck med gavlar vända 

mot gatan, liksom lamellhusen längs 

Gjuteribacken i Lilla Alby på andra sidan 

järnvägen. Den nya takformen bryter 

emellertid upp det klossiga intryck som skapas 

av de omkringliggande kvarterstäckande 

byggnaderna med platta tak, och kan ses som 

en referens till det äldre planmönstret där 

byggnadernas kortsidor är orienterade mot 

gatan.  
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SAMLAD BEDÖMNING 

Sundbybergs centrum kan sägas vara en god 

exponent för ett småskaligt och levande 

stadscentrum. Bebyggelsen är brokig och 

präglas av olika tiders arkitektur men hålls 

samman av en gemensam våningshöjd och 

skala. Stadsplanen från 1942 präglar 

fortfarande stora delar av centrala Sundbyberg.  

 

Tallbacken 3 har i stora drag bevarat sitt 

ursprungliga utförande. En rivning skulle 

innebära en förlust av en årsring i staden, 

vilket medför negativa konsekvenser för 

platsens kulturvärden.  

 

Den sydöstra delen av Sturegatan är dock 

redan i många avseenden mycket förändrad, 

och i till stor del präglad av 1960- och -70-

talets ökande bilism och cityprojekt i kvarteren 

Godset, Orgeln och Kronan.  

 

Läsbarheten i och förståelsen för övergången 

mellan funktionalismens öppna 

lamellhusbyggande och de monolitiska 

citykvarteren skulle till viss del försvinna om 

Tallbacken 3, som utgör en länk mellan dessa 

två epoker, revs. 

 

Den föreslagna nya byggnaden bryter mönstret 

längs Sturegatan med en någorlunda 

gemensam våningshöjd, vilket är negativt. En 

skalförskjutning pågår emellertid redan, 

främst i den sydöstra delen av Sundbyberg, i 

form av planerad på- och tillbyggnad av flera 

befintliga byggnader. Den föreslagna högre 

byggnaden skulle därför i sammanhanget inte 

ensam bidra till att påverka Sturegatans skala, 

utan skulle kunna medverka till att skapa en 

naturlig övergång mellan den befintliga 

bebyggelsens skala i stadskärnan och de mer 

storskaliga byggnaderna mot Solnagränsen. 

 

En stor del av Sundbybergs karaktäristiska 

småstadsidentitet bygger på brokigheten och 

den levande stadskärnan. Den planerade nya 

byggnaden skulle tillföra vissa värden som i 

samband med 1960- och 70-talets 

saneringsprojekt gått förlorade längs den 

berörda delen av Sturegatan Hit hör ett mer 

levande gatuplan och mer grönska i 

stadsbilden. Detta vore positivt för gatan och 

skulle kunna bidra till att stärka existerande 

värden i stadskärnan. 

 

 

 

 


