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Projektbeställning - Förstudie för omvandling av 
Enköpingsvägen samt anslutande bebyggelse 

Bakgrund 
Stockholmsregionen växer och utvecklas. I de nya områden som skapas och de 
gamla som får en ny form vill Sundbyberg skapa förutsättningar för en fungerande 
stadsbild med hållbara transporter och jämlik tillgång till nyttigheter för alla. Det 
förutsätter ett sammanhängande gatunät och god gångframkomlighet inom och 
mellan samtliga stadsdelar. I stadens norra delar fungerar Enköpingsvägen som en 
fysisk barriär. Genom att omvandla Enköpingsvägen till stadsgata och komplettera 
strukturen med bostads- och verksamhetsbebyggelse kan samma gata istället stärka 
närheten mellan människor och stadens olika delar. 

Under hösten 2013 öppnade en ny sträckning av E18 vilket innebär att 
Enköpingsvägen övergått i kommunalt huvudmannaskap och en omvandling till 
stadsgata möjliggjorts. Under 2015 upphörde Enköpingsvägen att vara 
rekommenderad väg för farligt gods. Därmed kan staden minska den befintliga 
gatubredden, utreda lämpligheten i att sänka hastigheten på vägen samt möjliggöra 
bostads- och verksamhetsbebyggelse i anslutning till vägen. Ett planarbete är inlett 
för att möjliggöra detta. Inriktningen är att Enköpingsvägens barriäreffekt byggs 
bort, ny exploatering skapar trivsamma miljöer med stärkta förutsättningar för 
hälsosamma transportmönster baserade på gång, cykel och kollektivtrafik, starkare 
lokal service, bostadspotential för ytterligare 3000-6000 bostäder. Det är en fråga 
om effektiv markanvändning och ansvarsfullt hushållande med kommunens 
begränsade markyta. 

Mål 
Förstudien ska utgöra beslutsunderlag till planeringsinriktning för 
Enköpingsvägen/Madendalen som tät stadsmiljö och brygga mellan stadsdelarna 
Ursvik, Brotorp, Rissne och Hallonbergen/Ör. Inom förstudien ska det planerade 
investeringsprojektets totalkostnader uppskattas. Med förstudien som underlag ska 
beslut kunna fattas avseende: 

 Enköpingsvägens utformning och kapacitet. 
 Madenvägens utformning och kapacitet. 
 Lämplig exploateringsgrad avseende laster och geotekniska förutsättningar. 
 Hantering av Madenbäcken genom området. 
 Lämplig utbyggnadsordning med hänsyn till ledningsflyttar och andra 

exploateringsutmaningar. 
 Höjdsättningar och gatunätets konnektivitet. 
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Omfattning och resultat 
Förstudiens geografiska avgränsning redovisas i bilaga 1 och kräver avstämning med 
anslutande förstudier inom stadbyggnadsprojekt: 

 Ursvik 
 Rissne 
 Hallonbergen 

Projektet omfattar även influensområde för trafikanalys. 

Projektet innefattar konsultområdena: 

 Gata 
 Ledningssamordning 
 Trafikutredning 
 Geoteknik 
 Konstruktör 
 Dagvatten 
 Kostnadskalkyl 

 
Inom staden deltar: 

 Vatten- och avlopp 
 Landskapsarkitekt 
 Trafik 
 Mark- och exploateringsingenjör 
 Planarkitekt 

 
Avgränsningar 
Frågor angående stadsbild såsom mängder och lokaliseringar av grönytor, 
torgbildningar, tyngdpunkter samt gaturummets dimensionering avseende 
vistelsevärden är ej en del av förstudien utan behandlas i planprogrammet. Även 
ägarrättsliga frågor är ej del av förstudien. Förstudien ska dock tas fram i samråd 
med det övergripande exploateringsprojektet där stadsbilds- och exploateringsfrågor 
hanteras. 
 
Resultat 

 Ledningssamordning (LSO): Tekniskt PM för ledningar. 
 LSO: Översiktsritningar med streck som redovisar oprojekterade förslag på 

ledningsdragning. 
 Gata/Trafik: Gaturitningar i form av väglinjer i en nivå som redovisar i 

princip gaturum, ej detaljerade med trädgropar etc. 
 Gata/Trafik: PM som beskriver konsekvenser av samtliga redovisade 

alternativ. 
 Gata/Trafik: Erforderlig trafikanalys av de alternativ vi studerar. 
 Tidplan för program, förfrågningsunderlag och genomförande. 
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 Kostnads/intäktsschabloner för olika planeringsscenarier med 
kostnadsdrivande faktorer och stora risker identifierade.  

 Dagvattenutredning, översiktligt PM samt förslag på hur Madenbäcken kan 
tas upp i dagen – teknisk lösning. 

 Geoteknisk översiktlig utredning. 
 Exploateringsuppskattningar baserade på strukturförslag och geotekniska 

förutsättningar. 

Kostnader och tidplan 
Kostnader 
1,5 miljoner sek.  
 
Tidplan 
Start förstudie oktober 2016, leverans under andra kvartalet 2017. Se bilaga 2 för 
specificeringar och relation till övergripande stadsbyggnadsprojektet. 

Genomförande 
Anläggningsprojektet följer stadsbyggnadsintentioner under formulering inom det 
övergripande stadsbyggnadsprojektet Enköpingsvägen. 

1.1. Intressenter 
 Staden och dess politiker. 
 Staden och dess förvaltningar. 
 Fastighetsägare. 
 Tomträttsinnehavare. 
 Boende och verksamma i Sundbyberg. 

1.2. Osäkerheter och risker 
 Kostnadsdrivande geoteknik. 
 Kostnadsdrivande ägarrättsliga förutsättningar. 
 Beroenden omkringliggande projekt. 

1.3. Ändrade förutsättningar 
Förändrade förutsättningar stäms av löpande med projektansvarig för 
Enköpingsvägen. 

Projektorganisation 
För projektorganisation för det övergripande stadsbyggnadsprojektet, se bilaga 3. 

1.1. Roller 

1.1.1. Projektbeställare 
Projektansvarig, infrastrukturstrateg Sara C W Johansson 
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1.1.2. Styrgrupp 
Avstämning sker inom ramarna för styrgrupp för det övergripande 
stadsbyggnadsprojektet. Kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott är 
styrgrupp för det övergripande stadsbyggnadsprojektet. 

1.1.3. Projektledare 
Anläggningsprojektledare Torkel Persson 

Projektavslut 
Projektet avslutas i samband godkännande av förstudie i kommunstyrelsen. 
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