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Projekt Mälarbanan
Projekt Mälarbanan innebär en utbyggnad av 
spårkapaciteten mellan Tomteboda och Kallhäll från 
två till fyra spår. Pendeltågen får egna spår i mitten 
medan fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de 
yttre spåren. Det gör att fler tåg kan trafikera sträck-
an, att resenärerna får fler avgångar att välja mellan 
och att punktligheten blir bättre. I projektet ingår 
även att bygga nya, ljusa och trygga pendeltågsta-
tioner i Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg, med bra 
anslutningar till buss och tunnelbana. Trafikverket 
har genom avtal med Sundbybergs stad åtagit sig att 
utbyggnaden av delen av Mälarbanan genom Sund-
byberg förläggs i tunnel, vilket innebär att stora ytor 
skapas för utveckling av centrala Sundbyberg. 

Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som krävs 
för att bygga ut järnvägen från två till fyra spår inklu-
sive välfungerande stationer. Staden får tillgång till 
all mark ovanpå tunneln och ansvarar för alla åtgär-
der för infrastruktur och iordningställande  
av mark till en fungerande stadsmiljö. 

I samband med att Mälarbanan läggs i tunnel kan 
Sundbybergs stadskärna utvecklas till en blandad 
stadsmiljö, som länkar samman omgivande stads-
bebyggelse och grönstruktur. Järnvägens nuvarande 
barriäreffekt försvinner när järnvägen går i tunnel 
genom Sundbybergs stadskärna och stationsmiljön 
i Sundbyberg görs tillgänglig med syfte att skapa en 
effektiv knutpunkt i resekedjan. När hela järnvägs-
sträckan från Tomteboda till Kallhäll är utbyggd, 
kommer resande i regionen förbättras med ökad 
turtäthet, bättre punktlighet och förkortade restider. 

Planprogrammets syfte 
Syftet med planprogrammet är att visa hur centrala 
Sundbyberg kan komma att se ut när Mälarbanan 
byggs ut och läggs i tunnel. Avsikten med detta 
planprogram är att kunna ge stöd inför kommande 
detaljplaneskede i fråga om vissa strategiska vägval 
och översiktliga frågor. Planprogrammet kommer att 
ligga till grund för flera detaljplaner som enskilt och 
tillsammans kan innebära betydande miljöpåverkan. 
En till programområdet hörande hållbarhetsanalys, 
utökad miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. 

Trafikverket kommer inom järnvägsplanen att  
upprätta en separat projektanknuten miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB), för själva järnvägen,  
dess tekniska installationer och omfattande genom-
förandeåtgärder.

Programområdet
Programområdet omfattar mark från kommun-
gränsen i sydöst mot Solna och i sydväst mot Stock-
holm. I norr avgränsas programområdet i princip 
av Järnvägsgatan. Totalt omfattar programområdet 
31 hektar mark längs en sträcka av 1,4 km. De fyra 
spåren läggs också ner i en 1,4 km lång tunnel, vilket 
gör att 30 000 m² mark frigörs. Marken ägs av en rad 
olika aktörer. Kommunen och dess bolag äger endast 
en del av marken.

Sammanfattning av uppdraget

0 
m

15
0m

30
0m

Programområdet omfattar mark från kommungränsen i  
sydöst mot Solna och i sydväst mot Stockholm. 

Centrala Sundbyberg. 

F OTO :  O R TO F OTON
↑
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Planprogrammets funktion

Genom planprogrammet breddas kommunens 
beslutsunderlag i ett tidigt skede med erfarenheter 
och synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, 
boende, medborgare och andra berörda inför fort-
satt detaljplanering. Synpunkterna sammanfattas 
och bemöts i en samrådsredogörelse.

Efter godkännande av ett planprogram, är det 
vanligt att kommunen successivt gör flera detalj- 
planer för olika delar av det område som progra-
mområdet täcker. Planprogrammet finns kvar som 
visionsdokument, som ligger till grund för fortsatt 
detaljplanering. Både under programskedet och 
detaljplaneskedet genomförs samråd där berörda 
får möjlighet till insyn och påverkan av kommunens 
ställningstaganden. 

Från samrådsförslag till godkännande av  
planprogrammet
Förändringar efter samråd
Ett förslag till planprogram för Sundbybergs nya 
stadskärna var ute på samråd mellan den 4 april 
och den 1 maj 2016. Under samrådstiden fanns 
det möjlighet att lämna synpunkter på program-
förslaget. Alla synpunkter för att förbättra förslaget 
välkomnades och programmet har sedan samrådet 
bearbetats utifrån de synpunkter som kom in. De 
större förändringar som har gjorts i planprogrammet 
efter samrådsskedet beskrivs kortfattat nedan.  

re gatusektion möjliggjort ett bättre sammanhang 
för högre hushöjder än vad samrådsprogrammet 
medgav. Hushöjder kommer att hanteras i respektive 
detaljplan där vidare skuggstudier ska göras. 

Mer grönyta och förtydligande om  
offentlig platsmark
Planprogrammet har tagit ett tydligare grepp om 
grönytan och den offentliga platsen, vilket var ett 
önskemål från ett flertal av de privatpersoner som 
lämnat samrådssynpunkter. Exempelvis är tidigare 
föreslagna högre bostadshus vid vattnet söder  
om Marabouparken borttagna. Därutöver har  
bostadshus vid Sundbybergs torg lyfts bort till 
förmån för mer grönyta och lägre byggnader för 
tillfällig vistelse.

Kvartersstruktur
I samrådsförslaget var kvarteren uppdelade i en mer 
öppen struktur med fritt tillträde till gårdarna från 
gatan. Det var en tätare men lägre exploatering som 
gjorde att gator blev mycket smala. Genomsläpplig-
heten i kvarteren byggde på gemenskapsideal i en 
mindre stad. Sedan dess har programmet förändrats 
i dess stadsbyggnad och struktur. Andelen nya gator 
har blivit färre och funktionsbredden på gatorna 
har utökats, bland annat för att tillgodose bussgator 
där kollektivtrafik ska gå. Dessa förändringar ger 
kvarteren en ny indelning i en robustare och mer 
hållbar form. 

En grön Promenad ovanpå tunneln
Motiven bakom en del förändringar utgår från ge-
nomförbarheten i projekt Mälarbanan. Tunneln kan 
endast bebyggas med mindre byggnader för tillfällig 
vistelse. Därför skapas istället en långsträckt prome-
nad över tunneln. De generösa offentliga ytorna och 
gatorna blir en tillgång för staden som helhet och 
binder ihop stadsdelar. De bredare gatorna och strå-
ken ramas in av befintliga byggnader längs Järnvägs-
gatan med kompletterande nybyggnation västerut.

Inramande byggnader ger levande stadsliv
Inramningen av befintliga och nya gator där ny 
bebyggelse avses uppföras, har tack vare en breda-

Planbesked
Godkännande
av planprogram

Olika detaljplaner
i planområdet

Programsamråd

Samråd

Laga kraft

Antagande

GranskningPlanbesked

Ett program ska ange utgångspunkter och mål för planeringsarbetet. Planprogram görs  
ofta över ett större område som grund för flera detaljplaneområden. Programmet ger  
en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. I plan- och bygglagen (2010:900) står  
det att ett särskilt program kan upprättas om kommunen bedömer att det behövs för  
att underlätta detaljplanearbetet. Programmet kan också behöva tas fram för att  
översiktligt utreda förutsättningar och visioner.

”Både under program-
skede och detaljplane-
skedet genomförs  
samråd där berörda får 
möjlighet till insyn och 
påverka kommunens 
ställningstaganden”

F OTO :  S U N D BY B E R G S  S TA D
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Programförslag 
Sundbybergs nya 
stadskärna

F OTO :  S U N D BY B E R G S  S TA D
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Programförslag
Här beskrivs Sundbybergs stads övergripande 
vision som konkretiseras i målbilden för Nya 
stadskärnan. Därefter följer en strukturskiss 
över programområdet samt de stadsbygg-
nadsprinciper som använts för planprogram-
met för Sundbybergs nya stadskärna. 
Planprogrammet tar sin utgångspunkt i Sundby-
bergs stads vision och målbilden för Nya stadskär-
nans utveckling. 

Vision och målbild
Vision 2030- Sundbybergs stads  
övergripande vision
Sundbybergs stad har en övergripande vision 
för Sundbyberg 2030 som berättar hur vi vill att 
Sundbyberg ska vara i framtiden och anger stadens 
långsiktiga riktning. 

Visionen består av devisen;Sundbyberg växer med 
dig! och de tre kärnvärdena; Levande, Nytänkande 
och Tillsammans. 

Visionen antogs av kommunfullmäktige under 
hösten 2016. 

 

En välkänd vy från Landsvägen, centrala Sundbyberg, med stationshuset i ryggen och Signalfabriken i horisonten. 

Sundbyberg växer  
med dig!
• Levande    
• Nytänkande
• Tillsammans

PROGRAMFÖRSLAG

En befolkning som växer
I Sundbybergs stad bor ungefär 50 000 personer
(2018). I Sundbybergs stads prognos över befolk-
ningstillväxten i Sundbyberg beräknas staden  
år 2030 ha cirka 77 000 invånare. Befolknings- 
tillväxten är ett viktigt inspel för stadsutvecklingen 
av Sundbyberg. 

Strukturskiss över programområdet
På nästa uppslag finns en strukturskiss över 
programområdet som visar nya parker och grön-
områden, ny bebyggelse, ny offentlig platsmark och 
torgyta, paviljonger samt vistelseyta och angöring.

Stadsbyggnadsprinciper
Därefter beskriver vi de principer som  
använts för planförslaget:
• Stad för alla
• En stark knutpunkt
• En grönare stad
• Sammanlänkad stad
• Kulturhistorien lyfts fram
• Trygga och trivsamma stadskvarter

Målbild Nya stadskärnan

”Med projektet Nya stadskärnan skapar 

vi en levande, trygg och sammanlänkad 

stadskärna. Den är fylld av mötesplatser 

och gröna ytor i samspel med bostäder, 

kontor, butiker och samhällsservice. 

Vardagen är enklare genom att det är 

lätt att röra sig i staden till fots, med 

cykel och kollektivtrafik. 

Det finns möjligheter till många olika 

aktiviteter, med nytänkande och flexibla 

lösningar som ger plats för människor  

i alla åldrar oavsett livsstil och förut-

sättningar. 

Tillsammans med de som bor, besöker 

och verkar i Sundbyberg utvecklar vi en 

stad för kommande generationer.”

Målbild för Nya stadskärnan
Nedan beskrivs målbilden som formulerats för Nya 
stadskärnan. Målbilden har formulerats utifrån 
stadens övergripande vision och ambition att bli en 
mer trygg och hållbar stad. 

50 000 
invånare i hela 

Sundbyberg stad  
beräknas bli

77 000+
år 2030
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Stadsbyggnadsprinciper

En stad för alla

Staden ska inbjuda till samvaro och aktiviteter för 
alla. Barnens och de äldres perspektiv ska utgöra  
viktiga utgångspunkter i planeringen, liksom fram-
komlighet för personer med funktionsnedsättning. 
Ambitionen är att utveckla mötesplatser för olika 
åldersgrupper. Stadsrummen ska vara säkra, trygga 
och inspirerande. I arbetet med Sundbybergs nya 
stadskärna prioriteras fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafikresenärer. En bredd av upplåtelse- och 
ägarformer ger en robusthet inför framtiden. Nya 
stadskärnan bidrar till att vidareutveckla Sundbyberg 
som destination.

En stark knutpunkt

Centrala Sundbyberg är redan idag en framstående 
kollektivtrafikknutpunkt i länet där tunnelbana, 

Här beskrivs ett antal principer för stadsutvecklingen i Nya stads-
kärnan. Stadsbyggnadsprinciperna ska ge vägledning för den 
efterföljande planeringen av programområdet. 

tvärbana, bussar samt fjärr, regional- och pendeltåg 
möts. Resandeströmmarna förväntas bara öka i 
framtiden. Stationsområdet ska vara en tillgänglig 
och säker mötesplats. Bra utrymmen för den väntan-
de resenären samt goda cykelparkeringsmöjligheter 
skapar en attraktiv mål- och bytespunkt. Närlig-
gande handel, restauranger och trevliga stadsrum 
skapar mervärde för resenärer. Stationsbyggnaden 
är en av stadens viktigaste entréer. Stationsbyggna-
den ska fungera som en märkesbyggnad och symbol 
för Sundbyberg och dess invånare.  

En grönare stad

Grönskan ska vara ett bärande inslag i den Nya 
stadskärnan. Parkrum, gröna stråk och trädplantera-
de gator skapas. Förutsättningarna för användande 
av de befintliga gröna rummen förbättras. Ovanpå 
järnvägstunneln skapas en gata med ett brett, grönt 
promenadstråk som binder samman Sundbybergs 
central med Marabouparken och som leder vidare 
mot Duvbo. Sundbybergs torg utvecklas med gröna 
delar. Strandpromenaden längs Bällstaån blir mer 
tillgänglig och Marabouparken hamnar i ett mer 
centralt läge. Parker och planteringar kan spela en 
större roll i anpassningen till ett förändrat klimat, 
exempelvis för dagvattenhantering.

Sammanlänkad stad 

Tack vare järnvägstunneln kan vi ersätta en barriär 
med ett stråk som kopplar ihop öst med väst, och 
norr med söder. En viktig del av att läka samman 
staden handlar om också om att förbättra kontakten 
till vattnet. Möjligheten att röra sig längs Bällstaån 
förbättras samtidigt som nya vattennära vistelseytor 
skapas. Gaturummen erbjuder goda möjligheter att 
röra sig i en urban miljö.  

Kulturhistorien lyfts fram

Staden ska utvecklas och förändras, men vara stolt 
över sin historia. Järnvägen och industrin är centrala 
delar av Sundbybergs identitet och bär på viktiga 
berättelser. Historiska byggnader och miljöer ska ut-
nyttjas för att förankra det nya som tillförs. Historia,  
nutid och framtid ska samspela och samverka. Byggnader 

anpassas till nya förutsättningar utifrån historiska 
värden. Marabouparken med omgivande byggnader 
ska ses som en av stadskärnans viktigaste delar. 

Trygga och trivsamma stadskvarter 

Bebyggelse och stadsrum ska utvecklas med hög 
ambition vad gäller arkitektonisk kvalitet och med 
robusta material som står sig väl över tid. Kvarter 
med levande bottenvåningar mot alla gator och 
skyddade gårdar kompletterar bebyggelsen i Centrala 
Sundbyberg. De bidrar till en varierad stadsmiljö 
med bra bostadsmiljöer och tydliga, trygga gaturum. 
Upphöjda gårdar och varierad hushöjd ger förut-
sättningar för bättre ljusförhållanden inom och runt 
kvarteren.

PROGRAMFÖRSLAG
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Stadsbilden

En vaken stad ur promenadperspektivet
Den bebyggelse som planprogrammet ger möjlighet 
till, innebär att kvartersstaden utvidgas i huvudsak 
genom slutna kvarter. I den tillkommande bebyggel-
sen och de platser som skapas i programområdets 
olika delar är det viktigt att skalan bearbetas utifrån 
de människor som kommer röra sig i området.

Hur kommer det att kännas att gå genom det nya 
bostadsområdet i väster och hur känns det att röra 
sig över den nya Promenaden utan att ha järnvägen 
som en barriär? Viktiga aspekter är proportionerna 
mellan bebyggt-obebyggt, hus-gata, park-hus, grön-
ska-hårdgjorda ytor osv. Aspekterna påverkar både 
ljusförhållanden utom- och inomhus och påverkar 
möjligheten att orientera sig genom längre eller  
kortare siktlinjer samt upplevelse av rymd-intimitet 
och trygghet. För att den utvidgade staden ska kän-
nas trygg och behaglig att vistas i, krävs tydligt defi-
nierade övergångar och gränser mellan offentliga och 
privata ytor. Där den slutna bostadsgårdens halvpri-
vata vistelseyta blir ett tryggt, användbart och lugnt 
uterum för de boende, bjuder gata, torg och parker 
in alla. Bostadsentréernas lägen och utformning till-
sammans med butiker och icke kommersiella lokaler, 
kan bidra till att göra gaturummen mer belysta, mer 
befolkade och därmed tryggare att röra sig i. Trygg-
het i det offentliga rummet handlar också om jämlik-
het och livsvillkor där genusperspektivet är en viktig 
aspekt att beakta; kvinnor upplever i högre grad 
vistelse i det offentliga rummet som otryggt, jämfört 
med män. Trygghetsupplevelsen i det offentliga 
rummet skiljer sig också mellan olika åldersgrupper. 
Ungdomar i centrala Sundbyberg har uppgett att 
platser där de känner att de inte har överblickbarhet 
och heller inte kan styra eller påverka situationen  
bidrar till rädsla och obehag. Exempel på sådana 
platser är i tunnelbanan, pendeltåget och gång- 
tunnlar. Äldre i centrala Sundbyberg har uppgett att 
de inte rör sig utomhus kvällstid, detta skulle kunna 
tyda på att en del äldre indirekt känner sig mer 
otrygga på kvällen och anpassar sitt rörelsemönster 
därefter. 

I det fortsatta planarbetet är det viktigt att säker-
ställa att stadskärnan är säker, trygg och lättill- 

vattenrummet med sin publika strandpromenad och 
till Marabouparken. Annedals bebyggelse på andra 
sidan Bällstaån kommer att vävas samman med  
programområdets nya kvarter. Detta bidrar också till 
att området blir tryggare, mer befolkat och nyttjat.

Öster om Esplanaden, där Promenaden får en  
ny torgbildning och bebyggelsen kring stationen 
planeras, blir skalan högre och innehåller framförallt 
verksamheter och publika funktioner. Även här är 
orienterbarhet genom siktlinjer och stråk som både 
skapar trygghet och enkel framkomlighet viktigt. Vid 
platsbildningen precis utanför stationsbyggnaden 
såväl som i den större vänthallen kommer fler 
människor röra sig under större delen av dygnet, 
både för att åka vidare, komma hem eller ta del av 
områdets butiker, restauranger och annan service. 
Hänsyn till den gående eller cyklande människans 
perspektiv och dess behov av att tryggt kunna röra 
sig i det offentliga rummet, kommer att beaktas  

gänglig för såväl kvinnor som män, yngre som äldre 
samt de med funktionsvariation. (Ur WSP Barn- och 
äldreanalys.)

Höjden på de nya husen väster om Esplanaden  
kan komma att variera mellan 3-14 våningar. Botten- 
våningarna ska hanteras med extra stor omsorg för 
att gaturummet ska upplevas som trivsamt. Hur 
hushöjder, stråk och platser samspelar samt vilka 
funktioner som finns i bottenvåningarna påver-
kar också hur gaturummet kommer att upplevas. 
Relationen mellan den befintliga bebyggelsen och 
de tillkommande husens höjder behöver utredas 
vidare. De västra delarna kommer att bebyggas med 
framförallt slutna kvarter. Bostadsgårdens form har 
stor påverkan på hur boende upplever och använder 
dem. Att ha definierade gränser mellan bostadsgård 
och offentliga ytor är viktigt för de boendes känsla  
av tillhörighet och trygghet. I de underbyggda 
gårdarna kommer parkering för både bil och cykel 
inrymmas och garageplanens synliga fasadytor 
kräver en utformning i material och detaljering, som 
relaterar till den mänskliga skalan, med god omsorg 
för att skapa både trygga och trivsamma gator.  

Den nya bebyggelsen intill Bällstaån har en särskild 
situation där platsen och bebyggelsen relaterar 
dels till övrig (ny och befintlig) bebyggelse, dels till 

PROGRAMFÖRSLAG

”Trygghet, 
skönhet och 
vakna fasader ”

Bilden visar gaturummet med gatuplansverksamheter i direkt 
interaktion med den gående på trottoaren och bostäder med 
visuell kontakt mot gatan.

Typkvarter med varierande hushöjd.

Levande bottenvåningar med handel som skapar trygghet i det offentliga rummet.  

och vara en viktig del av det fortsatta arbetet. Ett  
område som får en tydlig prägel att vara en plats 
besökt under dygnets alla timmar.

F OTO :  S U N D BY B E R G S  S TA D



19

Hushöjder och siktlinjer
Både hushöjder, siktlinjer, stråk, ljusinsläpp, utsikt 
samt befintlig bostadsbebyggelse är viktiga aspek-
ter att beakta i kommande detaljplanearbete. I hela 
området kan den tillkommande bebyggelsen variera 
mellan 1-14 våningar, beroende på platsernas olika 
förutsättningar.

Väster om Starrbäcksgatan kommer bostadsbebyg-
gelsen ligga i stark terräng vilket gör att omgivande 
gator och stråk kommer ha mer eller mindre lutning. 
Det gör också att hushöjderna varierar, dels utifrån 
omgivande hushöjder men också att husens höjder 
och antal våningar kan variera på grund av hur högt 
huset ligger. Antal våningar kommer i denna del va-
riera mellan 3-4 till 12-14 våningar och också variera 
inom respektive kvarter.  

Kvarterens användning
Bostäder
Programförslagets utgångpunkt är att tillföra staden 
trygga och trivsamma bostadsmiljöer. Området  
beräknas generera cirka 1500 bostäder. Den nya 
bebyggelsen kommer främst att bestå av bostäder  
i den västra delen av programområdet. Stadskärnan 
ska erbjuda ett varierat bostadsutbud som möter alla 
målgrupper, såväl yngre som äldre, ensamhushåll 
som familjehushåll. Varierade upplåtelseformer  
eftersträvas i programområdet. Centrala Sundbyberg 
domineras idag av utbudet av små lägenheter varför 
en ökad andel större lägenheter bör prioriteras för 
att bidra till en ökad mångfald. Ett varierat bostads-
utbud sett till lägenhetsstorlekar och upplåtelse- 
former ger en ökad diversitet till stadslivet vilket  
i sin tur bidrar till en ökad social hållbarhet 

 Den slutna kvarterstrukturens bostadshus tydlig- 
gör strukturen med fasader mot gata, vilka i sig  
levandegörs av verksamheter i bottenvåningar. 
Ny bebyggelse kommer att funktionsintegreras så 
att marken utnyttjas så effektivt som möjligt, t.ex. 
kommer kommersiella lokaler att lokaliseras i bygg-
nadernas gatuplan och parkeringsplatser i garage 
under hus och gårdar. Uppdelning av kvarteret till 

I området mellan Starrbäcksgatan och Esplanaden 
kommer ett antal byggnader för både bostäder  
och arbetsplatser kunna byggas söder om den nya 
Promenaden. I kommande detaljplanearbete behöver 
antal våningar studeras främst med hänsyn till de 
bostadshus som ligger norr om Järnvägsgatan  
tillsammans med den kulturhistoriska aspekten.

I området öster om Esplanaden kommer det nya 
stationsområdet med publika ytor, att ansluta till 
en redan i dag mer offentlig storskalig karaktär med 
stora kvarter där möjligheten att ta sig fram både  
enkelt och tryggt ska lösas. Tillkommande byggnader 
kommer variera mellan 1-15 våningar.

att bestå av flera fastigheter uppmuntras, för att ge 
en varierad stadsbild genom en större variation av 
byggaktörer. 3D-fastighetsbildning ska uppmuntras 
för att ge en flexibilitet inför framtiden. Avsikten 
med funktionsblandning finns att läsa mer om i 
kapitlet Offentlig och kommersiell service.  

Varje kvarter uppmuntras sträva efter att samordna 
funktioner så att människor möts i vardagen, t. ex 
vid en cykelparkering, tvättstuga eller förenings- 
lokal. Bostadshusens entréer ska vara välkommande  
och främja möten samt utformas med omsorg.
Kvarteren har utöver funktionen bostad till uppgift 
att definiera stadsrummet gentemot gata, torg och 
parkmiljö. Identitetsskapande lösningar och utform-
ningsdetaljer som illustrerar ett hållbarhetsengage-
mang ger en ökad omsorg om platsen. I nära anslut-
ning till stationsbyggnaden skulle ett studentboende 
kunna tillkomma. 

Nya bostäder ska byggas utifrån ambitionen  
att skapa en hållbar stadsdel. Hållbara och vackra 
material som gör att husen står sig över tid bidrar 
också till hållbar stad. Men även vad gäller mobilitet 
och transporter.

PROGRAMFÖRSLAG

Kontroll och kapacitet
Kontroll handlar om vem som upplever rådighet över  
platsen. Kapacitet syftar på platsens förmåga att inrymma 
många människors användning samtidigt. Tillsammans 
genererar aspekterna fyra territoriella typer som bjuder  
in till olika sorters beteende:

Kombinationen låg kontroll och hög kapacitet:  
En park, ett torg eller gatan (det tydligt offentliga).

Kombinationen låg kontroll och låg kapacitet:  
En halvöppen gård eller förgård tillhörande ett bostads-
hus som i regel har låg användnings frekvens.

Småskaligt stadsrum, Skaraborgsgatan, Södermalm ovan 
Söderledstunneln.

Storskaligt stadsrum, en grön promenad, Karlavägen,  
Stockholm.

Kombinationen hög kontroll och hög kapacitet:  
En kvartersgemensam gård som genom sin slutenhet,  
avgränsning och storlek ger boende hög rådighet över  
gården och hög användnings frekvens.

Kombinationen hög kontroll och låg kapacitet:  
En privat uteplats eller inhägnad del av en innergård.

”Kontroll och kapacitet” är hämtat från avhandlingen  

Uncommon Ground: Urban Form and Social Territory, av Eva 

Minoura, Arkitekturskolan KTH, 2016. Eva Minoura är arkitekt 

på Spacescape och teknologie doktor i stadsbyggnad.

18
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Skolor och förskolor
Tillskottet på bostäder i Sundbybergs nya stadskär-
na medför ett ökat behov av förskoleplatser. Be-
fintliga förskolor i närområdet bedöms inte kunna 
tillgodose det behov som kommer att uppstå på sikt. 
Stadens utgångspunkt vid planering av förskolor  
i Nya stadskärnan är att de behov av förskoleplatser 
som varje enskild detaljplan ger upphov till ska lö-
sas inom respektive detaljplan. Vilka bostadsgårdar 
som är särskilt lämpliga att hysa förskola kommer 
att undersökas i detaljplaneskedet. Förskolor kan 
med fördel placeras i närheten av större närliggande 
grönområden. I planområdet finns en ny grundskola 
vid Landsvägen som kommer att starta sin verksam-
het under 2018-2019. 

Kontor
Nya kontorsplatser tillkommer i programområdet, 
tillkommande byggnader kan innehålla både bostä-
der, service och kontor, men även rena kontorshus. 
För att få ett fungerande stadsliv för både en dag- 
och en nattbefolkning är en variation att föredra.
Då Solna Business Park angränsar direkt i öster och 
tunnelbane- och tvärbanestation samt fjärr-, regio-
nal och pendelstation ligger i planområdets östra 
del är det dock i dessa delar som tillkommande 
kontorshus kan komma att bli aktuellt. Väster om 
Ursviksvägen finns inga stationer med spårbunden 
trafik vilket gör att renodlade kontorshus inte ter 
sig lika lämpligt i denna del. Under detaljplaneske-
det ska det vidare utredas hur en byggnad ovanpå 
vänthallen för Sundbybergs nya centralstation kan 
utformas. En arkitekttävling kan var aktuellt. 

Offentlig och kommersiell service
För att skapa målpunkter för handel, service och 
en balans mellan bostäder och arbetsplatser, är det 
viktigt att analysera dagliga flöden och var service-
behov skapas. Detta behöver utredas vidare  
i detaljplanearbetet. 

Utsikt över landsvägen och signalfabriken en sen kväll, Sundbybergs torg skymtar till höger i bild. 
”Trygghet i det offentliga 
rummet handlar också om 

jämlikhet och livsvillkor 
där genusperspektivet 

såväl som ålders- 
perspektivet är  

centrala.”

PROGRAMFÖRSLAG

Röd markering visar mest lämplig placering av nya förskolor. 
Inom den gula markeringen bedöms i dagsläget inget behov 
av ny förskola.

Signalfabrikens entré.

Kommunal och kommersiell service är i programför-
slaget integrerat i kvarterstrukturen. Förutsättningar 
ska ges för verksamhetslokaler i byggnadernas 
gatuplan. En förskola kan exempelvis utgöra en del 
av bottenvåningarna i ett kvarter. Genom att öppna 
kvarteren för en blandning av funktioner och ägan-
deformer finns förutsättningar att dela kvarteren i 
fler än en fastighet per kvarter. Sockelvåningarna 
med verksamhetslokaler behöver vara flexibla för att 
anpassas till olika ändamål över tid. Flexibiliteten 
ger bättre förutsättningar för att ett attraktivt och 
robust stadsliv. 

Tillgång till offentlig och kommersiell service  
skapar en stadsmiljö som underlättar vardagen  
för såväl boende, yrkesverksamma som besökare  
i området. Detta är inte minst viktigt för äldre  
som kommer att bo inom eller invid den nya stads-
kärnan. Dagligvaruhandel, butiker och service i nära 
anslutning till hemmet är särskilt viktigt för denna 
målgrupp då deras rörelsemönster ofta är mer lokalt 
än övriga åldersgruppers.

F OTO :  F O L M E R
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Utelivets och kulturens betydelse
Centrala Sundbyberg har under många år varit en 
mötesplats att komma till för att umgås på lokal och 
för att dansa samt roa sig. Under lång tid har detta 
varit en stark bidragande orsak till Sundbybergs  
urbana miljö och attraktivitet som destination.  
I början av 1950-talet öppnades den omtalade  
danslokalen Lorry, som lockade stora skaror och  
var känt långt utanför Storstockholms gränser. 
Under en period hade Sundbyberg två danslokaler, 
där även Grand Garbo var en attraktiv destination. 
Efter Lorrys nedläggning har Grand Garbo ersatt 
Lorry som danslokalen som lockar nöjeslystna till 
Sundbyberg. I planområdet är det av stor vikt att 
fortsätta bidra till att göra Sundbyberg attraktiv som 
besöksort där både uteliv och boendekvarter kan 
kombineras.

Dessa lägen, i rutan till höger, bedöms ha särskilt 
goda förutsättningar att utgöra målpunkter för  
kultur och nöjen.

Kultur fyller en viktig funktion för att få till en 
levande stad. I dag finns det kulturinstitutioner av 
varierande slag, som kulturskolor, bibliotek och 
nischade museum (Sundbybergs stadsmuseum) och 
Marabous konsthall. Den här typen av institutioner 
kan finansieras och drivas i privat, offentlig eller 
ideell regi.’

I programområdet kommer det att skapas nya 
platsbildningar där kultur kan ta plats och bidra till 
en bättre miljö. Flera av de befintliga byggnaderna 
inom programområdet skulle kunna förändras för 
att rymma olika typer av kulturella ändamål. Med 
en växande befolkningsmängd kommer behovet av 
ytor och lokaler för kultur att växa. Den offentliga 
konsten bör relatera till platsen och dess tidigare 
historia.

Ett väl fungerande uteliv bidrar till staden
Ett fortsatt utvecklat kulturliv och förbättrade 
möjligheter för ett väl fungerande uteliv, bidrar till 
att fler befinner sig på stadens offentliga platser 
och ökar tryggheten för befolkningen fler tider på 
dygnet. Det kan även bidra till att fler butiker och 
näringsidkare vill etablera sig i centrala Sundbyberg 
och kan i förlängningen leda till att andra kulturella 
inrättningar vill etablera sig i Sundbybergs stad.

Kulturmiljö
Eftersom järnvägen och industrin har haft en så stor 
betydelse för Sundbyberg ska byggnader och miljöer 
från denna epok uppmärksammas särskilt vid den 
fortsatta utvecklingen av staden. I samband med 
den nya stadskärnans utveckling kommer byggna-
der och miljöer kopplade till industrin att få en mer 
central och lättillgänglig placering i staden. Detta 
ger förutsättningar att lyfta fram deras historiska 
funktion ytterligare. 

Den tillkommande bebyggelsens relation till de 
äldre befintliga industribyggnaderna är viktig att 
beakta i det fortsatta detaljplanearbetet, där tillägg 
kräver särskild arkitektktonisk kvalitet och om-
sorgsfulla materialval. Kulturhistoriskt intressanta 
byggnader som vittnar om Sundbybergs industri-
historia kan med fördel användas som offentliga 

Konsten i det offentliga rummet har alla fri tillgång 
till och det är av betydelse att ha möjlighet att  
uppleva konst i sin närmiljö. 

PROGRAMFÖRSLAG

”Konsten i området  
ska hämta inspiration 

från järnvägen och  
industrins tidigare 

koppling till  
platsen.”

Målpunkter för kultur och nöjen

Östra delen av programområdet: 
I nya byggnader som byggs vid Lands- 
vägen-Järnvägsgatan vid Sundbybergs  
torg och på blivande Sundbybergs Central-
stations kontorshuskomplex.

Mellersta delen av planområdet: 
Vid den nya platsbildningen där Löf-
ströms Allé möter en förlängning av 
Ursviksvägen. Här ges en möjlighet till 
att skapa en mötesplats där kulturhistoria 
lyft fram med byggnader som Marabous 
gamla huvudkontor, Max Sieverts kabel-
verk och Chokladfabriken i dess direkta 
närhet. Även närheten till Annedal gör 
denna plats till en möjlig framtida central 
mötesplats.

Strandpromenad och ny park: 
Med planprogrammets föreslagna för- 
bättrade strandpromenad skapas ett nytt 
läge för soliga restaurangbesök längs med 
vattnet längst västerut. Den föreslagna  
nya parken föreslås få ha en eller två lägre 
byggnader med café och restaurangverk-
samhet för att få fler att röra sig i denna  
del av staden även kvällstid. 

i en framtida miljö. Där Mälarbanan går idag planeras 
ett nytt tillgängligt stråk med offentliga stadsrum 
och låga byggnader vilket synliggör järnvägens 
ursprungliga sträckning.

I det kommande detaljplanearbetet behöver  
kulturhistoriska utredningar genomföras. 

Programområdet ligger bredvid stadsdelen Duvbo 
där delar av bebyggelsen sedan 1987 är klassat som 
ett riksintresse för kulturmiljövård, riksintresset 
berörs dock inte av stadsutvecklingsprojektet.

mötesplatser.

Tillägg till och ändringar av kulturhistoriskt intressanta bygg-
nader ska bidra till stadsmiljön på ett positivt sätt. 

Järnvägen, Landsvägen, Bällstabro och Bällsta- 
viken bär minnen av de ursprungliga transport-
vägarna som en gång skapade Sundbyberg. Deras 
historiska betydelse ska ingå som en kvalitet även  
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Parker, torg och stråk
I samband med att järnvägen läggs i tunnel 
ser staden möjlighet att skapa nya vistelseytor 
och gångstråk samt förbättra användandet av 
befintliga ytor och stråk. I detta avsnitt förkla-
ras de principer som är tänkta att vägleda det 
kommande arbetet med att gestalta stads-
rummen. Därefter följer beskrivningar av de 
viktigaste parkerna, torgen och stråken inom 
programområdet. 

Principer
För det kommande arbetet med stadsrum i Nya 
stadskärnan föreslås följande principer.
Stärkt offentlighet: Det behövs fler ”vardagsrum”  
i stadsmiljön, allmän plats där besökaren kan känna 
”Här är jag och alla andra välkomna!”. Nya offent-
liga platser skapas och befintliga platser och stråk 
utvecklas för att ge en tydligare publik upplevelse. 
Gröna promenader mellan gröna målpunkter etable-
ras eller uppgraderas. Parkmiljöer tillgängliggörs och 
lyfts fram i stadsbilden. 
Allsidig stad: Stadens parker, torg och stråk bjuder 
på en mångfald av funktioner och upplevelser och 
tillfredsställer olika behov. Befintliga kvaliteter 
förädlas. Platser berikas med fler funktioner och 
med lekfulla och konstnärliga inslag. Nya platser 
kompletterar de befintliga. Hänsyn tas till klimat, 
och platser utvecklas även för vinterhalvåret. Lugna 
och tysta platser är värdefulla. 
Allas stad: Stråk och gemensamma stadsrum ska 
upplevas tillgängliga, säkra, trygga och jämlika. Mö-
tesplatser gestaltas så att de inbjuder till delaktighet 
och lokalt engagemang. De offentliga rummen kan 
fungera som sociala plattformar, som inspirerar till 
nya möten och locka människor i olika åldrar och 
med olika social och kulturell bakgrund. Barnper-
spektivet beaktas, unga ges plats centralt i staden 
och extra fokus läggs på platser för unga tjejer. Några 
målpunkter attraherar besökare från ett vidare 
område.
Promenadvänlig stad: Nätet för gående blir mer 
finmaskigt. Gröna promenader har ett särskilt högt 
värde. Stråk som knyter samman stadsdelar och gör 
det enkelt att nå till viktiga målpunkter prioriteras. 

Närmast kvartersmarken på gatans ena sida  
kommer ytan att fungera för gångtrafik, uteserve-
ringar, angöring med till exempel färdtjänst och 
sophantering. Denna zon kan troligen möbleras 
och planteras på vissa partier. Mellan angörings-
zonen och gatan finns en bredare parkzon, som är 
mer flexibel för olika rekreativa funktioner och för 
plantering. 

Exempel på funktioner och aktiviteter är lek,  
parktorg, finpark och idrott. Tillsammans är park- 
och angöringszonen cirka 17 meter.

Beroende på tunneltakets förutsättningar kommer 
parkrummen att vara lämpliga för olika aktiviteter 
och funktioner. Vissa partier blir övervägande hård-
gjorda, andra mer planterade, delvis beroende på 
möjligheten att skapa goda växtförhållanden. Större 
träd placeras där det finns möljlighet till djupare 
växtbäddar och där tunnelkonstruktionen medger. 
På vissa partier förstärks tunneltaket för att möjlig-
göra mer trädplantering. Träd av mindre sorter samt 

Lokaler i bottenvåningarna, korta avstånd mellan 
entréer och väl gestaltade fasader gör det mer inbju-
dande att röra sig till fots i staden. Historiska inslag 
och olika gatuträd bidrar till varierade upplevelser. 
Stärkt identitet: Lokala berättelser om platser kan 
bidra i utvecklingen av stadsrummen. Järnvägen är 
en central utgångspunkt i utformningen, industrin 
en annan. Bevarade kulturhistoriska miljöer bildar 
en spännande helhet tillsammans med de nya. 
Nya ekosystemtjänster: Ekosystemtjänster kan 
integreras i torg, parker och gator. Den täta staden 
ska vara robust mot klimatförändringar. Planterings-
bäddar kan både begränsa risken för översvämning 
och rena dagvattnet från skadliga ämnen. Grönska i 
stadsrummen ger människor lugn, plats för djurliv 
och minskar risken för hälsofarliga temperaturer. 
Vinsterna är både ekologiska, ekonomiska och 
sociala. 

Platser och stråk
Ovanstående principer ska tillämpas på ett antal 
viktiga platser och stråk inom programområdet. Här 
beskrivs hur dessa utvecklas och vilka konsekvenser 
programförslaget får. 

En grön, urban promenad ovan tunneln
Ovanpå järnvägstunneln etableras ett stråk med 
en serie parkrum. Tillsammans bildar de nära en 
kilometer lång promenad, en sorts boulevard, från 
Sundbybergs torg förbi Marabouparken. Promena-
den blir en ny ryggrad i området. 

så kallade buskträd används där förutsättningarna är 
mer begränsande. Värdet av större träd kan komma 
att behöva vägas mot andra funktioner, såsom trafik 
eller teknisk infrastruktur. Målet är att skapa en 
stabil, men varierad stomme av träd i gatu- 
rummet.

Stråket blir en både grön och urban promenad.  
De nya parkrum som skapas kompletterar det övriga 
utbudet i området. Utformningen ska ge användbara 
rum med ett varierat utbud av aktiviteter och sitt-
platser. Eftersom stråket är långt kan vissa funktio-
ner återkomma längs sträckan. 

Exempel på parkrum integrerade i grön promenad, Barcelona.

Skiss som illustrerar gata för kollektivtrafik och bilar till vänster (söder) och ett brett,  
planterat gaturum med angöring till fastigheter till höger.

PROGRAMFÖRSLAG
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Stråkets bredd och behovet av angöring till fastig- 
heterna sätter gränser för vad som är möjligt att  
skapa. Dessutom kommer trafiken att påverka  
upplevelsen. Fokus ligger därför på aktiviteter som 
är mindre ytkrävande eller passar för långsträckta 
platser. Anspelningar på stadens historia och på 
järnvägen kan bidra till djupare förståelse för och 
förankring till platsen. Där förutsättningarna för 
planteringar är goda skapas skyddade parkrum  
med extra stor omsorg om detaljer. På några ställen 
kan låga paviljonger placeras i stråket. Dessa kan 
användas för exempelvis kafé. Parkrummen ska  
även planeras utifrån ekosystemtjänstperspektiv,  
till exempel med dagvattenhantering. 

Målpunkter i relation till Promenaden
Där det nya stråket möter de större tvärgående 
stråken uppstår strategiska noder. Här utformas de 
nya park- och gaturummen som mötesplatser. Detta 
gäller vid Ursviksvägen, Fredsgatan, Esplanaden och 
Stationsgatan. I väster är kopplingarna mot Duvmos-
sen, Marabouparken och Strandpromenaden särskilt 
viktiga, eftersom de möjliggör längre promenader 
och vistelse i grön miljö. 

PROGRAMFÖRSLAG

Målpunkter i relation till parkstråket ovanpå järnvägstunneln.

Exempel på nya planteringar med träd och perenner samt 
dagvattenhantering, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

Exempel på ytor för dagvattenhantering i gatumiljö. Platsen 
har även en pedagogisk funktion. Köpenhamn. 

Exempel på yta för vistelse och angöring intill fasad, 
Vallastaden i Linköping.

Exempel på yta för vistelse under träd med uppbyggd  
växtbädd, park vid Art Institute of Chicago.

”Promenaden”  
ett stråk som  
sätter gående  

och vistelse  
i centrum
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Sundbybergs torg utvecklas
I Sundbybergs hjärta skapas en mötesplats som 
en naturlig plats att samlas vid. En plats som 
rymmer både puls och återhämtning. En plats för 
vistelse och resa såväl lokalt som ut i världen.

Sundbybergs torg ligger där viktiga vägar möts. När 
järnvägen förläggs under mark frigörs ytor och 
nord-sydliga stråk kan knytas ihop. Dessutom kan 
torgrummet utvidgas österut mot Sundbybergs 
station. Förutom Landsvägen kommer både Sta-
tionsgatan och Rosengatan att mynna mot torget, 
liksom parkstråket längs Järnvägsgatan. Sundby-
bergs station i torgets östra ände blir en ännu större 
målpunkt än idag. Gående kommer att röra sig över 
torget i flera riktningar. Fortfarande är kommunika-
tion förbi platsen viktig. Flera busslinjer kommer att 
passera på Järnvägsgatan, medan tvärbanan följer 
Landsvägen i söder. Dessa flöden bidrar till liv på 
torget men påverkar de gåendes rörelsemönster och 
platsens ljudmiljö. Även om detta inte är ett stilla 
stadsrum bör det gå att hitta lugnare sittplatser. 
Torgets utformning kommer att studeras vidare i 
detaljplaneskedet. 

Tills vidare kan torget ses som en sekvens av tre 
platser med olika funktion och karaktär: Den västra 
platsen närmast Signalfabriken, kvarteret Plåten, är 
det historiska torget. Det kan hållas förhållandevis 
öppet. Den östra platsen, intill Sundbybergs central-
station, har sin viktigaste funktion för kommunika-
tion, och den behöver gestaltas så att den blir 
lättorienterad, framkomlig och välkomnande. 
Däremellan finns en yta som kan återknyta till den 
järnvägspark som en gång fanns. De tre platserna 
ska bilda en spännande helhet tillsammans med 
befintliga och nya byggnader.   

Bilderna visar uppifrån och ned:
• Torgets funktionella yta idag
• Funktionella ytor i programförslaget
• Upplevt stadsrum idag
• Upplevt stadsrum i programförslaget 

Torget utvidgas norrut för att knyta an till centrum 
norr om Järnvägsgatan. De goda solförhållandena 
kring Järnvägsgatan bör nyttjas. Den funktionella 
torgytan blir större än idag, men även om det  
görs plats för fler besökare ska känslan vara  

småskalig och intim. Den funktionella torgytan kan 
avskärmas från trafiken på Landsvägen och Järnvägs-
gatan med byggnader, häckar eller låga murar. 
Byggnaderna föreslås vara av två typer: låga, glasade 
paviljonger respektive lite stadigare byggnader i 1-2 
våningar. Funktionerna är flera: skärma av trafiken, 
ge skyddade sittplatser, ge tydligare torgrum och 
skapa målpunkter ute på torgytan. Byggnaderna kan 
exempelvis innehålla kaféer, medan vissa lokaler 
kan öronmärkas för tillfälliga verksamheter eller 
butiker, för att på så sätt ge variation och väcka  
nyfikenhet. Utanför den centrala torgytan kommer 
det upplevda stadsrummet att begränsas av fasaderna 
längs Landsvägen, Järnvägsgatan och Signalfabriken,  
samt byggnader vid stationen öster om torget.

En zon längs kvarteret Plåtens fasad och en yta 
framför gamla stadshuset hålls fri. Fontänen föreslås 
flyttas till en mer central plats på torget. Siktlinjen 
från Stationsgatan mot Landsvägen hålls fri.

Från Järnvägsgatan till Landsvägen sluttar marken. 
För att skapa plana ytor behöver vissa partier av 
torgytan terrasseras. Tillgängligheten måste vara 
god över hela torget. Delar av torget kan planteras. 
Beroende på förutsättningar anläggs eventuellt även 
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Idébild över hur Sundbybergs torg kan se ut i framtiden när järnvägen läggs i tunnel.

”Torgets utform-
ning kommer  
att studeras  

vidare i detalj- 
planeskedet”

Funktion
2 500 m2

Funktion
1 000 m2

Funktion
3 600 m2

Funktion
2 500 m2

Funktion
2 700 m2

Stadsrum
6 500 m2

Stadsrum
12 000 m2

gräsytor. Promenaden längs Järnvägsgatan kan 
sträcka sig fram till och ut på torget. Parkstråket kan 
här innehålla funktioner som önskas i ett centralt 
läge, men som inte ryms på själva torget. 
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skötsel. Strandpromenaden utvecklas i dialog med 
Stockholms stad. 

Båtuppläggningsplatsen blir Aktivitetspark
Med sitt strategiska läge vid Bällstaåns strand- 
promenad, intill Marabouparken och nära bron  
mot Annedal kommer platsen där det nu är båtupp-
läggning att få en ny och viktig roll i området som 
Aktivitetspark. Plan mark och ett mycket bra solläge 
ger förutsättningar för ett brett användande. Genom 
att parken gestaltas för att vara tålig och erbjuda 
olika aktiviteter avlastar den Marabouparkens 
känsligare miljö. Möjligheterna är stora: servering, 
kajakuthyrning, solbad, utegymnastik, boule, basket, 
mm. Parken kan förändras över säsongerna, och 
användas för temporära aktiviteter. Platsen är också 
intressant för dagvattenåtgärder. En sådan dagvatten- 
anläggnings läge och storlek bör utredas i samband 
med parkutformningen för att bli ett intressant 
inslag i miljön.
  
Marabouparken
Nya bostäder och verksamheter och tydligare 
rörelsestråk ger Marabouparken ett mer centralt läge  
i staden. Parken knyts till parkstråket, Promenaden, 
på järnvägstunneln med ett mindre entrétorg. 

Parkens nuvarande utformning har högt värde och 
ska bibehållas. Eventuellt kan en ny entré mot 
Aktivitetsparken öppnas, förutsatt att parkmiljön 
bedöms klara nya rörelsemönster.  

Närliggande grönytor utanför program området 
Duvmossen ligger utanför programområdet, men 
kommer att spela en viktigare roll i södra Sundbyberg 
efter järnvägens nedgrävning. Dess läge blir strate-
giskt, mellan Duvbo, Hästhagen, Ekbacken och Nya 
stadskärnan och med närhet till både parkstråket ovan- 
på järnvägstunneln och Kanalparkens grönstråk. 
Duvmossen är lättillgänglig tack vare att den ligger 
lågt i terrängen. Ytan är så stor att den kan rymma 
nya funktioner, samtidigt som de nuvarande utvecklas. 

Kanalparken har stor potential som länk mellan  
södra Sundbyberg, Duvmossen och Lötsjön. Den 
kan utvecklas till en viktigare del i stadens system  
av promenad- och cykelstråk. 

Furuparken i Hästhagen och Ekbacken är två av  
få kvarvarande grönområden med naturkaraktär  
i södra Sundbyberg. De är viktiga för tillgången till 
bostadsnära natur från programområdets västra del.
Tornparken är redan idag en mycket viktig park  
i södra Sundbyberg. Genom projektet kommer 
parken att bli mer lättillgänglig. 

Strandpromenaden längs Bällstaån blir  
mer offentlig
För strandpromenaden längs Bällstaån och Bällstavi-
ken finns ett pågående utvecklingsarbete. Målet  
är att skapa ett tillgängligt, tydligt och omhänder- 
taget stråk som sträcker sig mellan kommungränsen 
i sydost och nordväst. Strandpromenaden blir en  
av Sundbybergs viktigaste gröna promenader och 
kopplar till motsvarande stråk i Solna respektive 
Stockholm. Den möjliggör både rörelse längs långa 
sträckor och sittmöjligheter i rofyllda, vackra miljöer. 
Vissa sträckor är anlagda med kajer och bryggor, 
medan andra har en naturprägel.

Inom programområdet föreslås att strandzon, 
bryggor och gångväg rustas upp och utvecklas. Vid 
utformningen är trygghet och tillgänglighet centralt, 
liksom upplevelsevärden kopplade till vattenmiljön. 
Där zonen mellan bostadshus och vatten är smal 
kan gångstråk och brygga samordnas.  

Målet är att minska konflikterna mellan gående 
och cyklister, bland annat genom att erbjuda alter-
nativa cykelstråk. Vattnet norr om Bällsta bro kan 
även fortsättningsvis användas för båtplatser. Vissa 
partier hålls fria från båtar för att öka vyn mot vatten 
från strandpromenaden. En ny detaljplan reder ut 
vad som är offentligt och vem som ansvarar för 
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Idébild: Bällstaån i förgrunden och Aktivitetsparken samt ny bebyggelse i de västra delarna i närheten av Marabouparken. Idébild: En sammanläkt stadskärna och Sundbybergs torg i en framtida skepnad.

Konsekvenser av programförslaget
Bättre tillgång till befintliga och nya platser
En av de största vinsterna med att järnvägen läggs  
i tunnel är möjligheten att länka samman staden 
norr och söder om spåren. Den mycket kraftiga 
barriären som järnvägen är idag blir ett stråk, gator 
norr om spårområdet kan knytas ihop med gator  
i söder. 

Möjligheterna att röra sig mellan stadsdelar och 
målpunkter förbättras avsevärt i både öst-västlig och 
nord-sydlig riktning. Det ger bättre nåbarhet till 
befintliga offentliga platser som Sundbybergs torg, 
Marabouparken, Duvmossen, Tornparken och 
Lötsjön. 

Programmet föreslår också nya platser för allmänt 
bruk inom programområdet, framför allt på den 
nuvarande båtuppläggningsplatsen vid Bällstaån 
och ovanpå järnvägstunneln. 

Eftersom de nya ytor som skapas är av begränsad 
storlek blir det viktigt att se till att säkra trygga och 
smidiga kopplingar för gående och cyklister till 
andra och större ytor utanför programområdet. 

Nya och utvecklade promenadstråk
Stråk med gröna kvaliteter och en generös längd  
är av stort värde i staden. Planprogrammet ger 
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möjlighet till ett nytt parkstråk ovanpå järnvägs- 
tunneln med en grön karaktär och mångfald i upp- 
levelser. Stråket följer en låglinje i terrängen, och har 
därför förutsättningar för god fysisk tillgänglighet. 
Korsande och längsgående gator kommer påverka 
promenad och vistelse, men stråket kommer ändå 
att ha stora kvaliteter och vara en betydelsefull del 
i grönstrukturen.

Strandpromenaden längs Bällstaån utvecklas till 
ett mer attraktivt stråk för både motion, rofylldhet 
och naturupplevelser. Tillsammans med Strandparken 
söder om Bällsta bro blir detta ett av de viktigaste 
stråken i Sundbyberg.  

Parkstråket ovanpå järnvägstunneln och strand-
promenaden blir viktiga länkar i ett större system av 
gröna promenader i Annedal och längs Bällstaviken 
och Ulvsundasjön. Om även Kanalparken utvecklas 
kopplas Nya stadskärnan ihop med gröna miljöer  
i Duvbo och mot Lötsjön, Råstasjön och Rissne. 

Fler som ska använda stadens offentliga rum
Programförslaget innebär omhändertagande av en 
förväntad befolkningsökning i samverkan med andra 
projekt i centrala Sundbyberg och med fortsatt utbygg-
nad i Stockholm. Det kommer att bli fler boende och 
besökare som använder parker, torg och stråk i södra 
Sundbyberg. Slitaget kan öka, liksom trängseln. 

De nya ytor och stråk som skapas fördelar använ-
dandet och kan begränsa slitaget. Trots detta kommer 
det att bli viktigt att förbättra befintliga ytor, för 
högre attraktivitet och större tålighet. Skötselnivån 
kan också behöva höjas. 

Ekosystemtjänster
Dagens breda järnvägsområde har idag en funktion 
för dagvattenhantering, genom att det regn som 
faller över ytan infiltrerar direkt på plats. Dessutom 
finns ett antal större träd som kommer att avverkas. 
Viss flora och fauna är knuten till de öppna, varma 
ytorna i spårområdet, även om det till stor del är 
kalt. Den nya miljön kommer inte att erbjuda 
samma förutsättningar, och den biologiska mång- 
falden kommer att påverkas. 

För planeringen av de offentliga rummen i Nya 
stadskärnan bedöms den största potentialen finnas 
inom de kulturella ekosystemtjänsterna. Program-
området kommer också att kunna leverera stödjande 
och reglerande ekosystemtjänster. 

Växtbäddar och planteringsytor kan planeras för att 
skapa biologisk mångfald, bra förhållanden för 
fördröjning och rening av dagvatten. Genom fo-
tosyntesen binder träd och andra växter koldioxid 
och ökar luftens syrehalt. Dessutom dämpas vinden 
och luftfuktigheten kan hållas högre. Stora träd är 
effektivast, men även mindre sorter gör nytta. 

Stora hårdgjorda ytor och bebyggelse riskerar att 
skapa urbana värmeöar, som kan bli hälsovådliga 
vid perioder av hög temperatur. Grönområden som 
Bällstaån och Marabouparken med vatten eller stora 
träd motverkar detta och skapar ett jämnare lokalklimat. 

Så länge trafiken bidrar med skadliga ämnen är 
parkstråket ovanpå järnvägstunneln knappast 
lämplig för stadsodling, men på sikt är det kanske 
möjligt att omvärdera detta. 

Bland de kulturella ekosystemtjänsterna erbjuder 
förslaget påtagliga förbättringar inom folkhälsa och 
inspiration genom att grönskan bidrar till goda 
rekreativa och identitetsskapande miljöer. Marabou-
parkens stora värden bibehålls, och nya skapas längs 
strandpromenaden, vid Aktivitetsparken, på Sundby- 
bergs torg och längs parkstråket på järnvägstunneln. 
På kvartersmark säkrar stadens riktlinjer för grönyte-
faktor leverans av ekosystemtjänster.

Förslagets konsekvenser för specifika platser
Sundbybergs torg
Sundbybergs torg återfår sin betydelse som samman- 
länkande och livligt torg genom att knytas an till 
norra delen av centrum, och genom nya målpunkter 
och att flera nya gångstråk uppstår över torget. 

Utformningen av torget har bara startat. Det finns 
många frågor som ska lösas och avvägningar som 
behöver göras. Förutsättningar finns att torget ska 
kännas både rymligt, intimt och tryggt, att det ska 
vara en plats i händelsernas centrum, men samtidigt 
ge möjlighet till en paus. Det ligger i anslutning till 
kollektivtrafik och cykelstråk, men måste vara trafik- 
säkert och ha måttliga bullernivåer. Vid placering av  
exempelvis träd och byggnader behöver man ta hänsyn  
till lokalklimat, viktiga rörelsestråk och ledningar. 

Marabouparken och strandpromenaden  
längs Bällstaån 
Marabouparken kommer i ett mer centralt samman-
hang där dess stora värden blir mer nåbara. Parken 
är redan välbesökt och det finns risk att slitaget blir 
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större än vad den tål. Det gör att de tillkommande 
aktivitets- och vistelseytorna, på den nuvarande 
båtuppläggningsplatsen och i det nya parkstråket på 
järnvägstunneln blir mycket viktiga för att avlasta 
den historiska parken. Målet blir att bevara Marabou- 
parken som en lugn och grön oas och komplettera 
med en Aktivitetspark.

I detaljplaneskedet måste också utredas hur tillägg 
av bebyggelse och infrastruktur samt eventuella nya 
parkentréer kan göras utifrån respekt för parkens 
värden. 

Strandpromenaden norr om Bällsta bro blir mer 
offentlig. Resurser behöver läggas på att iordning-
ställa bryggor, gångväg och strandzon, utan att detta 
försämrar vattenkvalitén i Bällstaån. 

 
Ytterligare avvägningar att göra i kommande 
planering
Flera avvägningar återstår att göras i detaljplaneske-
det. Ytanspråk för gator och trafik kan komma att 

behöva vägas mot plats för vila och aktivitet. Det 
blir då en fråga om att väga kommunikation och 
framkomlighet mot vistelse. Cykeltrafiken bidrar till 
stadslivet och minskar behov av tyngre trafik. För att 
skapa säkerhet för alla trafikantgrupper är det viktigt 
att separera cykelväg från gångväg och väg.

Hushöjder påverkar klimatet och därmed vistelse- 
värdet längs gatan. Platser där solförhållanden i 
markplan bedöms särskilt viktiga bör kunna påverka 
utformningen på omgivande kvarter. Det kan handla 
om att sänka höjden på ett mindre parti av en byggnad.  

Gränser mellan privata och offentliga rum behöver 
studeras för att bli tydliga. 

Duvmossen och Kanalparken är parker som inte 
ligger inom programområdet och därför inte ingår i 
utvecklingen av denna del av staden. De är dock be-
tydelsefulla för programområdets grönstruktur och 
användandet av de offentliga rummen. Det kommer 
att bli viktigt att se över deras innehåll och funktion 
framöver. 

Allmänt tillgänliga ytor (vita fält) enligt programförslaget. Jämför med karta över befintlig situation, s 69.
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Figuren visar huvudstråk och lokalstråk för cykelnät som utreds.

Trafik
Gatustrukturen inom centrala Sundbyberg 
planeras med fotgängare, cyklister och kollek-
tivtrafikresenärer i fokus. Dessa transportslag 
är de mest kapacitetsstarka sett till hur mycket 
yta samt energi som krävs för att transportera 
resenären och anses därför hållbara. 

Utredningar vad gäller simuleringar av flöden och 
bebyggelsestruktur sker fortlöpande och planpro-
grammet presenterar ett alternativ på gatustruktur. 

Det finns flera komplexa punkter inom progra-
mområdet och utredningar fortgår vad det gäller 
trafik, dagvattenfrågor, ledningsomläggningar etc. 
I takt med att alla förutsättningar tydliggörs och 
utreds kommer förändringar i presenterade alter-
nativ att ske. Fortsatt bearbetning innebär en mer 
detaljerad studie av gatornas bredder, gång- och 
cykelpassager, angöringsplatser etc. I det fortsatta 
arbetet ska de mest kapacitetsstarka trafikslagen 
prioriteras vid utrymmesbrist. Hur gatustrukturen 
slutligen kommer att utformas avgörs först under 
detaljplaneskedet.

Prioritering av kapacitetsstarka färdmedel

vad gäller tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet.  
I pyramiden visas prioriteringsordningen i sin helhet. 
Prioriteringen innebär mer konkret att tillgodose:

• God gånginfrastruktur i form av tillgänglighets-
anpassning, rätt dimensionering, standard på 
beläggning etc.

• God cykelinfrastruktur i form av sammanhängande 
cykelnät med tillräckligt kapacitet, cykelparkering 
vid målpunkter och bostäder, tillgång till cykel-
pool och lånecykelsystem.

• Kollektivtrafik av god framkomlighet, kapacitet, 
turtäthet och kvalitet.

Funktionsindelad gatustruktur

Behov av förbättrade kopplingar för gånginfrastruktur.

Sundbybergs stad har en tydlig inriktning att arbeta 
för ett ökat hållbart resande där andelen resenärer 
till fots, med cykel och kollektivtrafik ökar. Detta 
definieras i stadens policy för hållbart resande och 
mobilitetsprogrammet. I arbetet med Nya stadskärnan 
är utgångspunkten därmed att planeringen ska priori- 
tera fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer 

Figuren visar en schematisk skiss över en gatustruktur där 
funktionerna delas upp på olika gator.

Gatorna inom programområdet kommer att ha  
olika funktioner. Det betyder att olika transportslag 
prioriteras på olika gator samt att alla gator inte 
behöver dimensioneras efter alla typer av fordon. 
Räddningstjänstens behov ska alltid tillgodoses. 
Detta utreds vidare i detaljplaneskede. Exempelvis 
kan några gator huvudsakligen vara till för fotgängare, 
prioritera kollektivtrafik eller ha angöringsplatser 
för leverans- och avfallsfordon. Gatustrukturen 
inom centrala Sundbyberg planeras med fotgängare, 
cyklister och kollektivtrafikresenärer i fokus. Dessa 
transportslag är de mest kapacitetsstarka sett till  
hur mycket yta samt energi som krävs för att trans-
portera resenären och anses därför hållbara. 
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Fotgängaren i första hand 
Fotgängare är en viktig faktor för en levande stad 
och en stad som är trevlig att vistas i. Att ta sig fram 
till fots kan ses som grundläggande för alla färdme-
del eftersom även en buss- eller bilresa kräver en 
promenad. För att Sundbybergs centrala delar ska 
utvecklas och nå den potential som projektet för 
med sig ska trottoarer och gångstråk utformas så att 
fotgängarna får det utrymme som behövs samt att 
stadsmiljön är attraktiv att både vistas och röra sig i. 
De kopplingar som behöver förbättras för fotgängare 
visas i figur till höger.

Ett sammanhängande cykelnät
Många cyklister rör sig dagligen genom centrala 
Sundbyberg vilket ska underlättas genom att cykel-
nätet i hela stadsdelen är sammanhängande och 
dimensionerat för stora flöden. Detta är inte minst 
viktigt för att undvika konflikter mellan fotgängare 
och cyklister samt mellan cyklister och bilister. Pla-
neringen inom programområdet ska även utgå från 
att skapa cykelstråk som är smidiga med tydlig och 
trafiksäker utformning vid korsningspunkter. 

I figur på föregående sida illustreras cykelnätet 
som föreslås utredas. Särskild vikt i det fortsatta 
arbetet kommer att läggas vid cykelstråkens anslut-
ning till resecentrum och dess cykelparkeringar, till 
det regionala cykelstråk, Bällstastråket, som sträcker 
sig genom centrala Sundbyberg samt anslutning till 
cykelbanor i Stockholms stad och Solna stad. 

En regional bytespunkt för kollektivtrafik
En bytespunkt är en viktig del av kollektivtrafiksys-
temet eftersom olika trafikslag sammanstrålar för 
att möjliggöra byten mellan linjer och riktningar. 
Centrala Sundbyberg utgör en viktig bytespunkt för 
staden samt på regional nivå eftersom flera kollek-
tivtrafikslag ansluter till varandra på denna plats. 
I samverkan med Trafikförvaltningen inom Stock-
holms Läns Landsting ses trafikering av busslinjer 
över liksom turtäthet och hållplatsers placering. Ett 
förslag som utreds är att förlägga alla busshållplatser 
kring bytespunkten på Järnvägsgatan istället för att 
sprida dem på flera gator. I figur på föregående sida 
visas vilka gator som i nuläget utreds för busstrafik. 

Eftersom kollektivtrafiknoden är lokaliserad intill 
kommungränsen krävs en nära samverkan med 
Solna stad för att skapa en effektiv bytespunkt. Detta 

gäller inte minst placering av bussarnas hållplatser 
och reglerplatser. Planeringen ska även tillgodose 
hållplatslägen för privata busslinjer, såsom flygbus-
sarna och evenemangsbussar, så att de inte stör  
ordinarie kollektivtrafik. Hänsyn behöver även  
tas till stombusslinje 6, som planeras trafikera  
Sundbyberg.

Området kring bytespunkten ska utvecklas med 
hänsyn till kollektivtrafikens behov av ytor och  
logistik. Gatunät som används av kollektivtrafik- 
linjer ska utformas med åtgärder som prioriterar 
kollektivtrafik såsom signalprioritering, separat 
busskörfält, begränsning av parkering av privatbil 
och angöring etc.

Tvärbanan genom centrala Sundbyberg behöver 
bättre framkomlighet och turtäthet än idag för  
att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera restids-
mässigt och bli ett så attraktivt färdmedel som 
möjligt. Inom projektet har alternativ lokalisering av 
spåren studerats för att se om det finns placeringar 
som kan vara mer fördelaktiga än den nuvarande. 

Utredningen har visat att andra lokaliseringar inte 
skulle ge fördelar vad gäller mer yta för torg eller 
exploatering. En flytt av spåren innebär dessutom 
en hög kostnad som skulle finansieras helt av Sund-
bybergs stad. Fortsatt planering utgår därför från att 
tvärbanan kommer att vara kvar i befintligt läge. För 
att förbättra tvärbanans framkomlighet och turtäthet 
behöver den få en högre prioritering i trafiksystemet 
i stort. Detta kan ske genom att frigöra spårområdet 
från busstrafik och/eller biltrafik samt att minska 
genomfartstrafiken genom Sundbyberg. 

Väster om Marabouparken planeras för en ny bro 
som ska göra det möjligt för fotgängare, cyklister 
och kollektivtrafik att nå Annedal. Detta kommer att 
göra det mer tillgängligt och smidigt att förflytta sig 
över kommungränsen till Stockholm. 
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Fotgängare eller 
gående avser en 

person som färdas 
till fots, inklusive 

rullstolsburna

Behov av förbättrade kopplingar för gånginfrastruktur.

En regional bytespunkt för kollektivtrafik - figuren visar gator som utreds för busstrafik.
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Sundbybergs Centralstation - ett resecentrum 
med stor potential
Trafikverket bygger nya plattformar för pendeltåg, 
regionaltåg och fjärrtåg. I anslutning till plattfor-
marna planerar Sundbybergs stad för ett modernt 
resecentrum som ska ge bra förutsättningar för resor 
med kollektivtrafik, smidiga byten och bra service. 
Vid Sundbybergs Centralstation är det vanligt att 
byta mellan tunnelbana och pendeltåg vilket inne-
bär att kopplingen däremellan måste dimensioneras 
utifrån stora resenärsflöden. Båda typerna av kollek-
tivtrafik ligger under mark men bytet kan komma  
att behöva ske via markplan. En direktanslutning 
under mark har utretts av Trafikverket som bedömt 
det vara tekniskt svårt att genomföra, kostsam och 
skulle medföra svåra intrång i befintliga fastigheter.

I det fortsatta arbetet är det viktigt att byten  
mellan tvärbana, buss och tåg beaktas vid utform-
ning av byggnader i anslutning till resecentrum 
och placering av busshållplatser. En säker gång- och 
cykelmiljö i anslutning till resecentrum ska även det 
vara en självklarhet för att enkelt kunna kombinera 
dessa färdmedel med kollektivtrafiken. Det regio- 
nala cykelstråket som går genom Sundbyberg skulle 
exempelvis kunna förläggas inom eller i direkt  
anslutning till resecentrum om det är fördelaktigt 
för cykeltrafiken. 

Resecentrum kan komma att bli en del av en 
annan byggnad exempelvis genom att angränsande 
befintliga byggnader får en större utbredning över 
tunneln och på så vis innefattar resecentrum. Från 
stadens sida är ambitionen att resecentrum ska 
ha en gestaltning som väcker intresse och vara en 
märkesbyggnad. En arkitekttävling kan var aktuellt. 
Inom resecentrumet planeras en större vänthall 
samt funktioner för service, handel och cykelgarage 
etc. En särskild utredning kommer att genomföras 
för att tydliggöra dessa funktioner. 

Trafikverket planerar även för en uppgång vid 
plattformens östra ände. Detta möjliggör för en 
ytterligare entré från Lilla Albys östra del samt Solna 
Business Park. 

Utan nyttotrafik fungerar inte staden
Nyttotrafik måste alltid kunna komma fram i staden 
för att samhället ska fungera. I detta begrepp inklu-
deras exempelvis gods- och leveranstransporter, 
räddningstjänst, färdtjänst, avfallsfordon och taxi. 

Sundbybergs centrala delar planeras med hänsyn  
till detta både vad det gäller bebyggelse- och gatu- 
struktur. För att minimera konflikter mellan nytto- 
trafik och exempelvis gång-, cykel- och kollektiv-
trafik är inte minst angöringsplatser för leveranser 
och avfallshämtning viktiga faktorer i den tidiga 
planeringen. Utgångspunkten är att minimera antal 
gator som förses med den typen av angöringsplatser. 
Angöringsplatserna lokaliseras exempelvis enbart 
till en eller två av gatorna i anslutning till fastig-
heten. Tiderna för angöring av nyttotransporter 
planeras att styras så att de uppstår på tider då färre 
människor är i rörelse till fots.

Gatustruktur - två alternativ 
Gatustrukturen är i nuläget inte klar på grund av att 
alla förutsättningar och trafikrelaterade aspekter inte 
är helt utredda. Planprogrammet visar två alternativ 
på gatustrukturer i figurerna intill. Där visas huvud-
gator där mer biltrafik förväntas, lokalgator med 
mindre biltrafik samt lokalgator med begränsad bil-
trafik. Det sistnämnda betyder att enbart angöring för 
nyttotrafik och vid hämtning/lämning till fastigheter 
förväntas. Gatustrukturerna visar även preliminär 
fordonsriktning.

Både alternativ 1 och 2 innebär att Järnvägsgatans 
karaktär kommer att förändras i och med att gatan 
kommer att ligga på tunneln och få karaktären av en 
Promenad. Funktioner för trafiken föreslås i alternativ 
1 ligga på Promenadens södra sida för att möjlig-
göra att Järnvägsgatans solsida kan tas i anspråk för 
uteserveringar och vistelse. 
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Figuren visar gatustruktur som utreds enligt alternativ 1.

Figuren visar gatustruktur som utreds enligt alternativ 2.
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Sundbyberg är idag den enda bytespunkten norr 
om centrala Stockholm som har byte mellan bussar, 
tunnelbana, pendel- och regionaltåg samt tvärbana. 
Med utökad kapacitet för kollektivtrafiken och ett 
modernt resecentrum som ger bra förutsättningar 
för kombinationsresor med cykel har Sundbybergs 
Centralstation potential att bli en av de starkaste 
bytespunkterna i regionen. 

Trafikverkets förslag innebär att stationsned-
gången flyttas cirka 90 meter österut. Ytterligare 
en konsekvens av Trafikverkets nya anläggning är 
att resenärer som byter mellan tunnelbana samt 
pendel-, regional- och fjärrtåg måste ta sig upp till 
gatunivå för att därefter ta sig ned under mark igen. 
Det ställer höga krav på att det i övrigt ska upple-
vas tydligt och enkelt att orientera sig, byta mellan 
färdmedel, förflytta sig inom resecentrum etc. Bytet 
mellan tvärbana och övriga kollektivtrafikslag måste 
även det beaktas, inte minst vid lokalisering och 
utformning av byggnader mellan befintlig tvärbane-
hållplats samt resecentrum och busshållplatser. Det 
är i detta arbete viktigt att ta hänsyn till siktlinjer, att 
dimensionera för ett högt flöde av på- och avstigan-
de tvärbaneresenärer samt skapa förutsättningar för 
att de inte ska hamna i konflikt med cyklister längs 
Landsvägen. 

Att tågens perronger planeras vara lokaliserade 
utomhus kan göra det mindre bekvämt för resenärer 
jämfört med en väderskyddad station. 

Järnvägen innebär i nuläget svårigheter för  
boende, besökare och verksamma att röra sig fritt 
mellan stadsdelarna norr och söder om järnvägen  
eftersom antalet korsningar är begränsat. Det är 
även svårt att ta sig fram i de mer centrala delarna 
då trottoarer och cykelbanor är smala och ute- 
serveringar kräver utrymme. Cykelnätet saknar  
länkar på flera platser vilket gör att cyklister  
tvingas ut i körbanan eller väljer att cykla på  
trottoaren. Med järnvägen under mark skapas  
goda förutsättningar för en sammanhållen stads- 
kärna med goda kopplingar mellan stadsdelarna 
norr och söder om spåren. Planprogrammet  
innebär även att kopplingen gentemot Annedal 
förstärks med en ny bro liksom att kopplingen till 
Rissne blir bättre i och med bebyggelsen i program-
områdets västra del.
I nuläget finns ett utpekat regionalt cykelstråk på 
Ekensbergsbron vilket behöver tas i beaktande om 

Ekensbergsbron försvinner och ersätts av annan 
koppling. Detta kräver ett kommunövergripande 
samspel i planering och projektering. Det regionala 
cykelstråket kan komma att begränsa förutsättningar 
för andra färdmedel som är längre ned i priorite-
ringsordningen som tidigare presenterats.

Längs Landsvägen går tvärbanan dels i eget 
utrymme, dels i blandtrafik samt på egen bro mot 
Ekensbergsvägen. Att dela körfält med annan trafik 
har visat sig medföra stora fördröjningar för kollek-
tivtrafiken under högtrafik, då flest människor reser. 
Detta är viktigt att ha i åtanke vid fortsatt planering, 
inte minst eftersom turtätheten längs Landsvägen 
förväntas bli högre i och med att antalet resenärer 
på sträckan kommer att öka enligt Trafikförvaltning-
ens bedömning.

Fortsatt utredning
Frågor som rör trafik kommer att fortsätta utre-
das. Utredningar gäller bland annat prognoser av 
gång- och cykeltrafik samt simulering av cykel- och 
motorfordonstrafik. Därutöver krävs ett mer detal-
jerat arbete avseende lokalisering av hållplatslägen, 
angöring av leverans- och avfallsfordon samt parke-
ring för cykel och bil.
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Tvärsektionen nedan visar hur Promenaden kan 
komma att utformas. Väster om Ursviksvägen följer 
Järnvägsgatan sin befintliga sträckning och Prome-
naden, liksom järnvägstunneln, viker av söderut.

I alternativ 2 ligger ett grönstråk i mitten på Prome-
naden och omsluts av körfält i vardera riktningen. 
Väster om Ursviksvägen skapas utrymme för två 
huvudgator med en riktning vardera. Dessa möter 
därefter Järnvägsgatans befintliga sträckning som  
är dubbelriktad.

I båda alternativen bibehåller Löfströms allé 
funktionen som huvudgata och kommer att möta 
Ursviksvägen i en rakare sträckning än idag. När 
tunneln finns på plats behövs inte Allébron eftersom 
trafiken istället lokaliseras ovanpå tunneln. 

Ett antal nya gator planeras i programområdets 
västra del. Dels Promenaden som följer tunnelns 
utbredning samt de tvärgående gator som kopplar 

samman Promenaden och Järnvägsgatan. Väster om 
Marabouparken planeras för en ny bro som ska göra 
det möjligt för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik 
att nå Annedal. Nya gator planeras även i området 
mellan Löfströms allé och Järnvägsgatan. 

I nuläget planeras inte för en större förändring 
av Sturegatans funktion. Sturegatans tvärgator får 
starkare koppling till Järnvägsgatan och Landsvägen 
i och med att rörelserna över järnvägen inte enbart 
kommer att begränsas till de tre kopplingar som 
finns idag. Detta gör att förutsättningar för handel 
kan stärkas.

Ekensbergsbron löper öster om planerat resecen-
trum och ägs av Solna stad. Diskussioner pågår om 
hur kopplingen mellan Ekensbergsvägen och Lands-
vägen kommer att se ut när Trafikverkets arbete är 
klart. Eventuellt kan Ekensbergsbron komma att 
rivas och ersättas av en annan koppling. Tvärbanans 
bro kommer inte att påverkas av en sådan föränd-
ring utan kommer att vara kvar i befintligt läge.

I centrala Sundbyberg finns viss trafik som inte 
har start- eller målpunkt inom Sundbyberg, så kallad  
genomfartstrafik. Med tanke på att staden växer 
samt att befintliga gator inte har kapacitet för det  
är det inte aktuellt att dimensionera stadens nya 
gator efter sådan trafik. Detta sätt att planera utgår 
från att val av utformning och ytfördelning ska vara 
målstyrd, det vill säga gynna en önskvärd framtid 
med ett hållbart resande.

Parkering och angöring
Cykelparkeringar behövs i anslutning till bostäder, 
målpunkter och bytespunkter. Detta är särskilt 
viktigt vid resecentrum för att underlätta resor där 
cykel och kollektivtrafik kombineras. Parkering för 
cykel kommer att finnas både på allmän platsmark  
i anslutning till resecentrum samt i cykelgarage. Ing-
en yta för bilparkering kommer att finnas i anslut-
ning till resecentrum. Resecentrumet kommer dock 
att behöva angöringsplatser för att möjliggöra att 
resenärer hämtas och lämnas vid stationen. Lämplig 
plats för hyrcyklar ska också ordnas.

Stadens riktlinje är att behov av parkering ska 
lösas inom kvartersmark eller genom avtal med 
grannkvarter. I första hand ska parkeringar förläggas 
i garage. I viss mån kommer parkering för besökare 
och kunder till verksamheter i området att finnas på 
allmän platsmark för att uppfylla lagstadgade krav.
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Planprogrammet ger goda möjlighet att  
förbättra dagvattnets kvalitet från ett  
område som idag belastar Bällstaviken både 
med näringsämnen och föroreningar.

Dagens situation för vattendraget är mycket ansträngd, 
och krav på att förbättringsåtgärder vidtas inom 
planområdet kommer att ställas av Länsstyrelsen 
genom EU:s vattendirektiv. 

Målet med att genomföra dagvattenåtgärder är att 
Bällstaviken ska bli en säker vattenmiljö att vistas i, 
både för människa och djur. 

Den föreslagna nya bron över till Annedal och  
omformning av strandlinje innebär arbete i och  
i direkt anslutning till vattendraget, vilket kan  
medföra behov av vattendom. 

Avseende förbättring av själva vattendragets, 
form och strandområde är bedömningen att även 
om ingen försämring uppstår med den planerade 
bebyggelsen, är möjligheten till morfologisk förbätt-
ring begränsad inom planprogrammet, eventuella 
kompensationsåtgärder utanför planområdet kan 
därför bli nödvändiga. Anrikningen av slam i  
Bällstaviken kan medföra ett behov av muddring, 
detta ska utredas vidare.

Föreslaget planprogram innebär att järnvägs-  
och industriområden byggs om till bostadsområde, 
lokalgator och grönområden. Med ändringen av 
verksamhetsytor och lokala åtgärder inom området 
för att minska fosforbelastning har planprogrammet 
goda möjligheter att bidra till förbättringsmålet  
i Bällstaån och Ulvsundasjön avseende kemisk 
status. Hanteringen av båtar i området kommer att 
förändras, vilket troligen innebära en minskning av 
tributyltenn, som är en i dag förbjuden ingrediens  
i båtfärg.

Då arbeten kommer bedrivas i befintliga och  
historiska industriområden ska miljöutredning  
visa nödvändiga åtgärder så att eventuella miljö-
gifter tas om hand och inte sprids via byggdag- och 
dränvatten. 

De delar av centrala Sundbyberg som ansluts till 
kombinerat avloppsnät för spill och dagvatten leds 
idag till Saltsjön efter rening i avloppsreningsverk.  

Utbyggnaden av Mälarbanan och planprogrammet 
medför flera nya möjligheter att separera lednings-
nätet och leda en större andel av Sundbybergs 
dagvatten till Ulvsundasjön. Planerade reningsåt-
gärder inom planområdet bör därför utföras så att 
de ska kunna byggas ut för att kunna hantera det 
ökade flödet när ett nytt dagvattennät i framtiden 
blir utbyggt.

PROGRAMFÖRSLAG

”Bällstaviken ska bli 
en säker vattenmiljö 
att vistas i, både för 
människa och djur”

Dagvatten

Planområdet (gul yta) med strategiska lägen för renings- 
åtgärder (blå triangel).  
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Teknisk försörjning
Ledningssamordning för projektet Nya stads-
kärnan kommer att påbörjas under våren 2018 
i form av förstudie i samband med detaljplane-
arbetet.  

I dagsläget finns inga fastslagna tekniska lösningar, 
dock har flera konfliktområden kunnat identifieras. 
Utmaningen framöver kommer vara att hitta plats 
för ny och befintlig infrastruktur i ett begränsat 
utrymme.

Under tiden pågår ledningssamordning genom 
Trafikverkets projekt Mälarbanan. Sundbyberg stad 
medverkar i denna samordning i syfte att hitta 
synergier inför Nya Stadskärnan och de lednings- 
omläggningar som den medför. 

Ledningsägare i området Järnvägsgatan är alla 
påverkade av projekt Mälarbanan och Nya Stads- 
kärnan. Fler ledningsägare som påverkas av föränd-
ringar i planområdet kan påträffas under arbetet 
framöver. Vissa ledningsslag kommer att flyttas till 
temporära lägen, tills att den nya gatustrukturen 
fastställs. 

Fjärrvärme, fjärrkyla och gasledning
Fjärrvärme finns inom planområdet och kommer 
läggas om i flera sträckor av Trafikverket, både i 
temporärt och permanent läge. Den nya bebyggelsen 
kan innebära att nytt nät behövs byggas ut. Bedöm-
ningen är att även befintliga fjärrvärmeledningar 
kommer påverkas av ny bebyggelse och förändrat 
gatunät. Ett område som behöver studeras nog- 
grannare i fortsatta hanteringen av området är 
Järnvägsgatan mellan Kanalstigen och Ursviksvägen 
där en ny bebyggelse ger nya förutsättningar för 
befintlig och tillkommande infrastruktur. 

Fjärrkyla finns inom planområdet och läggs om av 
Trafikverket, om det berörs av projekt Mälarbanan. 
Inga kända nya anslutningar planeras. Befintlig 
fjärrkyla finns idag i Järnvägsgatan utanför kvarteret 
Magasinet och påverkas av resecentrum. Lednings-
ägaren har uttryckt tveksamhet om fjärrkyla kan 
förläggas i byggnad. En flytt av dessa ledningar från 
området kan bli omfattande och påverka andra 
ledningsägare.

Elförsörjning, tele och fiber
Låg- och högspänningsledningar finns inom plan-
området och läggs om av Trafikverket om det berörs 
av projekt Mälarbanan och nya nätstationer kommer 
att behöva placeras i planområdet. 

Systemet med tele har både kopparledningar och 
fiber i området. Fram tills att systemet med koppar-
nät har byts ut till optofiber kommer befintliga och 
nya telekammare hanteras av ledningssamordningen. 
I den nya gatustrukturen kommer det vara mycket 
komplext att hitta plats för underjordiska kammare.

Kända fiberägare som kommer att påverkas av 
förändringar i området är; Skanova, Stokab, Sundby-
berg Stadsnätsbolag AB, Tele2, Telenor, Eltel, TDC 
och IP-Only, Sundbyberg stad och Trafikförvaltningen. 

Trafikförvaltningen har kraftförsörjning i och intill 
tvärbanans sträckning. Över Sundbybergs torg finns 
flera kabelstråk och en byggnad, som kan bli påver-
kade av planerad bebyggelse.

Avfallshantering
Avfallshanteringen i Sundbyberg är en viktig del  
i stadens arbete för en hållbar utveckling. Hantering 

Gasledningar finns inom planområdet och läggs  
om av Trafikverket om det berörs av projekt Mälar-
banan. Inga kända nya anslutningar planeras. En 
känslig punkt är Sundbyberg torg, där en ytlig 
anläggning med säkerhetsavstånd, bedöms kunna 
påverka planerad bebyggelse. I övrigt är gasledning 
ett ledningsslag som förutsätter skyddsrör. 

Vatten- och avloppsledningar
Kommunalförbundet Norrvattens ledningar  
kommer att läggas om av Trafikverket, där de korsar 
järnvägen, i både tillfälligt och permanent läge.  
Ett område som behöver studeras noggrannare  
i den fortsatta hanteringen av området är Järnvägs-
gatan mellan Kanalstigen och Ursviksvägen där en 
ny bebyggelse ger nya förutsättningar för befintlig 
och tillkommande infrastruktur. Norrvattens 
distributionsnät har ett behov av skyddsavstånd, 
både till byggnader och annan infrastruktur.

Vatten- och avloppsnät som hanteras av Sund- 
byberg Avfall och Vatten AB (SAVAB) får en omfat-
tande påverkan av Mälarbanan och hundratals 
meter ledningar kommer att flyttas för att bereda 
plats för järnvägstunneln.

Det befintliga avloppsystemet är till stor del 
kombinerat nät, där dagvatten och spillvatten 
blandas i samma ledningssystem. Ambitionen är  
att i framtiden kunna avleda dagvatten från så stora 
ytor som möjligt i planområdet till Bällstaviken. 

Där ny gatustruktur planeras, måste även nytt 
VA-system anläggas. Exploateringen i området 
innebär att belastningen av nedströms spillvatten-
nät söder om Mälarbanan kommer öka. En upp- 
dimensionering av avloppssystem i delar av  
ledningsnätet bedöms vara nödvändig. 

Sundbybergs stads avvattningssystem för hantering 
av gatudagvattnet, med brunnar och ledningar för 
att ansluta till det allmänna avloppsnätet kommer 
att bli nödvändigt. Bevattningsanläggningar för 
planteringar kommer behöva anläggas. Markvärme 
kan bli nödvändigt i vissa zoner.

En dagvattenutredning är under framtagande och 
kommer att färdigställas och hanteras vidare under 
detaljplaneskedet.

av avfall ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande 
och minsta möjliga miljöpåverkan. Avfallshanteringen 
ska vara anpassad både till den som lämnar och den 
som hämtar avfall. Fastighetsägare har ansvar för att 
anordna fastighetsnära utrymmen för sortering av 
avfall, som kan nyttjas av boende och verksamheter i 
fastigheten. En god tillgång och närhet till platser för 
att återanvända, återvinna och sortera avfall ska 
säkerhetsställas. Avfallshanteringen kan komma att 
utvecklas och förändras över tid, det är därför viktigt 
att vara öppen för ny teknik och flexibla avfallssys-
tem och som ett led i det har staden startat en 
utredning kring sopsug. 

Sopsug
En utredning om stationär sopsug för delar av 
planområdet pågår och det planeras för ett sopsugs-
system med terminal för den nya bebyggelsen väster 
om Ursviksvägen. Förutsättningen för detta är att  
en utredning om en framtida placering av sopsugs-
terminal görs och en sådan utredning är påbörjad.

PROGRAMFÖRSLAG
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der. Att förlägga de nya bostadskvarteren i form av 
slutna kvarter bidrar till att förbättra ljudmiljön för 
de boende. Vibrationer kommer att behöva hanteras 
i detaljplaneskedet med bestämmelser anpassade 
för bebyggelse utmed järnvägstunnlarna och för att 
klara detta krävs i första hand en gedigen grund- 
läggning.

Markföroreningar och radon
I arbetet med kommande detaljplaner får det över-
vägas vilka ytterligare utredningar som behöver 
göras i samverkan med stadens miljömyndighet. 
Beroende på risk för miljön och hälsopåverkan 
genom kommande markanvändning får det avgöras 
vilka saneringsåtgärder som sedan måste vidtas i 
respektive detaljplan. I detaljplaneskedet bedöms 
det när sådana åtgärder måste vidtas. Förekomsten 
av markradon är inget stort problem vid nybyggna-
tion, men ska beaktas vid byggnaders konstruktion 
och utförande.

Elektromagnetism
Det är ingen skillnad om järnvägen ligger ovan eller 
under jord, avståndet till det elektromagnetiska 
fältet är detsamma oavsett placering. Statens Strål-
skyddsinstitut, Socialstyrelsen och andra myndig-
heter har dock formulerat en försiktighetsprincip 
för lågfrekventa magnetiska fält (Trafikverkets 
policy). Policyn innebär är att årsmedelvärdet av 
magnetfältet inte får överstiga 0,4 μT i utrymmen 
där människor stadigvarande vistas, om det är eko-
nomiskt rimligt och tekniskt genomförbart. Stadig-
varande vistelse innebär permanenta arbetsplatser 
och utrymmen där dygnsvila sker. I det kommande 
arbetet med detaljplanerna kommer staden att 
redogöra vilka verksamheter som får finnas inom 
berörda områden.

Risker – skyddsavstånd
På Mälarbanan kan det ske transport av farligt gods 
och en riskutredning är framtagen för planpro-
grammet för att bedöma omgivningens risker med 
Mälarbanan utbyggnad. Mälarbanan planeras främst 
i tunnel (överdäckning) genom Sundbyberg och i 
tråg genom Solna. Ny bebyggelse planeras över och  
i järnvägens närhet. Riskutredningen visar att tunn-
larna gör att det blir möjligt med bebyggelse på och 
i nära anslutning till tunnlarna om man genomför 

Luftkvalitet
Genom föreslagen bebyggelse i området kommer 
luftsituationen att förändras. Området kommer att 
få ny karaktär i form av att ny stadsstruktur vävs 
samman med befintliga kvarter i form av en funk-
tionsblandad bebyggelse, vilket innebär att gaturum 
kommer att slutas och omgivas av hus i flera våning-
ar. Då det är ett relativt litet tillskott av nya gator och 
att planområdet ligger i redan bebyggd miljö med 
goda kollektivtrafikförutsättningar kommer luften 
påverkas. Ett flertal åtgärder kommer att krävas för 
att se till att luftkvaliteten blir tillräckligt bra. En luft-
miljöutredning bör genomföras i detaljplaneskedet. 
Planering av bostadskvarter, gaturum och annan 
offentlig miljö ska ske så att miljökvalitetsnormerna 
inte överskrids. Ambitionen ska dessutom vara att 
uppfylla både de nationella och regionala miljömå-
len för luftkvalitet. Beroende på resultatet av luftkva-

fler skyddsåtgärder för att minimera risk. 
Riskutredningen konstaterar att ovanpå tunneln 

är riskavståndet noll meter till bebyggelse och att 
det kräver skyddsåtgärder vid tunnelmynning för att 
minska risknivå, i form av exempelvis teknikbyggna-
der, fasadförstärkningar (se Riskutredningen).

Trafikverket har en skyddszon som är anpassad 
för att hantera tunnelanläggningen vilket innebär att 
byggnad för stadigvarande vistelse får grundläggas 
först 8,5 meter från spårmitt och Trafikverkets fast-
ighet är fram till 6 meter från spårmitt. Om sådan 
byggnad ska kraga ut ovanför marken vid tunnelta-
ket krävs det att avståndet är 5 meter från marknivån 
där tunneln och skyddszonen är belägen. Utifrån 
detta har programförslaget utformats.

I framtida detaljplaneskedet ska det undersökas 
vilken typ av byggnad för tillfällig vistelse som kan 
vara möjlig på marken ovanför tunneln och vilken 
tyngd dessa byggnader inte ska överskrida. 

Undantaget är vid Sundbybergs Centralstation 
där resecentrum etableras vilket är ett trafikområde 
och där ett kontorshus ovanför måste ha tillräckligt 
avstånd och en grundläggning utanför Trafikverkets 
område. I detaljplaneskedet ska det studeras vidare 
och en riskutredning ska hantera den ytan tillsam-
mans med området vid den västra tunnelmynningen.

Sundbybergs stads samverkar med Trafikverket 
och har kontinuerliga avstämningar om bland annat 
bebyggelse och andra anläggningar.

litetsutredningen kommer att övervägas vilka åtgär-
der som behöver vidtas för att minska luftutsläppen, 
rena luften och skydda människors hälsa. 

Trafikbuller och vibrationer
Minskat trafikbuller är en viktig strategisk fråga för 
en positiv utveckling av Sundbyberg som attraktiv 
bostadsort. Ambitionen ska vara att klara gällande 
riktvärden inomhus. Utmaningen ligger i att hantera 
nationella riktvärdena utomhus som dock förbätt-
ras när järnvägen förläggs i tunnel och att de nya 
kvarteren ger en acceptans för lägre farter i trafiken. 
Med det goda kollektivtrafikläget är det av vikt att 
en omställning av resvanor sker, vilket minimerar 
tillkommande trafikbuller. Om detaljplaneområdet 
är bullerutsatt ska bullerutredningar tas fram och 
beräknade bullervärden anges i planbeskrivning till 
detaljplanen, om det handlar om bostadsbyggna-

Miljö, hälsa och säkerhet

Trafkverket har en skyddzon som är 
anpassad för tunnelanläggningen. 
Den innebär att:

”Byggnader för stadigvarande vis-
telse får grundläggas 8,5 meter från 
spårmitt och Trafikverkets fastighet 
är fram till 6 meter från spårmitt.”
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Bällstaån och vattenkvalitetsnorm för vatten 
Bällstaån ska göras mer tillgänglig och ett parkstråk i 
form av en strandpromenad ska bidra till att fler kan 
få kontakt med vattnet. Förändringen av området 
i planprogrammet är tillståndspliktig och kommer 
troligen att kräva en vattendom. I samband med 
detaljplanearbetet krävs en fördjupad utredning för 
att fastställa att förändringen av ån inte kommer 
att medföra en försämring för vattenkvaliteten. Då 
Bällstaån inte uppnår god status sett till miljökvali-
tetsnorm för vatten (MKN) behövs flertalet åtgärder. 
Ambitionen är också att en strandpromenad ska 
tillföra en bättre biologisk situation för Bällstaån 
och att reningsåtgärder ska arbetas in under de-
taljplanearbetet. Sundbyberg ska använda sig av de 
slutsatser och rekommendationer som den Lokala 
åtgärdsplanen (LÅP) för Bällstaån kommer fram 
till. De vattenvårdade åtgärderna ska också vara 
klimatanpassade. Under detaljplanearbetet ska det 
undersökas vilka klimatanpassningsåtgärder som 
behöver vidtas. Klimatanpassningsåtgärder och 
andra frågor som gäller hanteringen av Bällstaån, 
såväl uppströms som vid utloppet, måste hanteras 
tillsammans med de omgivande kommunerna  
i samarbete med andra myndigheter. 

Klimatanpassning
Klimatförändringar är ett faktum som innebär 
samhällsutmaningar. Sårbarheten inför förändring-
arna beror till stor del på deras omfattning, men 
också hur väl förberett samhället är för att möta och 
anpassa sig. Klimatförändringarna förväntas med-
föra högre temperaturer, ökad nederbörd, stigande 
havsnivå och förändrade vattenflöden samt risker 
för ras, skred och erosion.

Ökade temperaturer är problematiskt främst för 
de sjuka, de yngsta och de äldsta i befolkningen och 
i en stadsmiljö kan det bli åtskilliga grader varmare 
än i omgivande landsbygd, en värme som kan hålla 
i sig även på natten. En stor andel hårdgjorda ytor 
ökar värmekoncentrationen och det blir av vikt att 
balansera ny bebyggelse med grönområden av olika 
slag. Planprogrammet har tagit fasta på det genom 
de stora ökade gröna inslagen och även i form av 
sammanhängande stråk för att bidra till ett bättre 
klimat.

Vid ökad nederbörd påverkas staden såväl lokalt 
som i en hel stadsdel. Därför är det av vikt att det 

finns ett hållbart dagvattensystem som tar hand om 
detta. Huvuddelen av planområdet befinner sig i 
en för Sundbyberg låglänt del och skador på grund 
av nederbörd kan hanteras bland annat med hjälp 
av fördröjning i form av vegetation och grönytor. 
I samband med arbetet med detaljplanerna tas en 
dagvattenutredning fram för området.

Om Mälarens nivå stiger riskerar den att påverka 
planområdet och några av planprogrammets före-
slagna byggnader, som är belägna närmast Bällsta-
ån. Riskerna ska tas om hand så att översvämningen 
inte påverkar tillgängligheten till bostäderna.  
I det fortsatta arbetet med detaljplanerna ska även 
hänsyn tas till risk för skred vid mättad mark på 
grund av översvämning. 

Ambitionen att bli en fossilbränslefri stad är en 
del i klimatarbetet och det kommer att kräva anpass-
ningar av staden så att de energi-, kretslopps-, och 
transportsystem som byggs ut är resurseffektiva och 
hållbara. Det kan även innebära att befintliga system 
måste bytas ut till mer miljöanpassade alternativ.

PROGRAMFÖRSLAG

”Ambitionen är  
också att en strand-

promenad ska  
tillföra en bättre  

biologisk situation 
för Bällstaån”

Bällstaån genom Sundbyberg.
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Idébild: Hur Sundbybergs torg kan se ut i framtiden när järnvägen läggs i tunnel. 
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Idébild: En sammanläkt stadskärna och Sundbybergs torg i en framtida skepnad.
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Idébild: Bällstaån i förgrunden och Aktivitetsparken samt ny bebyggelse i de västra delarna i närheten av Marabouparken.
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Förutsättningar 
Sundbybergs nya 
stadskärna
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Förutsättningar
Planeringsförutsättningar
Detaljplaner i centrala Sundbyberg är underordnade  
villkor och faktorer i det prioriterade projektet 
Mälarbanan och Nya stadskärnan samt efterföljande 
detaljplaner. Detta gäller även pågående detaljpla-
ner som måste ta hänsyn i genomförandeskedet och 
omgivningspåverkan på grund av Projekt Mälarbanan. 
Exploatörer behöver få skriftligt besked från både 
Trafikverket och Sundbybergs stad för att kunna 
komma igång med genomförandet. Det innebär  
krav på att exploatörer i ett civilrättsligt avtal måste 
gå med på villkoren att Trafikverket ska ge sitt 
godkännande för att starta genomförandet av 
detaljplanen. 

Regionala utvecklingsplanen för Stockholms- 
regionen (RUFS)
RUFS, omsätter i stor utsträckning de nationella mål 
som rör samhällsbyggandet till regional nivå genom 
vision, mål, strategier samt bebyggelsestruktur och 
mark- och vattenanvändning. Sundbybergs stadskärna 
ingår i den centrala regionkärnan. I den centrala 
regionkärnan bör en utveckling främjas som innebär 
satsningar på innovativa och täta miljöer där den 
höga tillgängligheten i kollektivtrafiksystemet 
värnas. I RUFS fastställs även att bebyggelsemiljö- 
erna ska vara energieffektiva samt att bebyggelse-
strukturen ska vara yteffektiv och väl anpassad till 
kollektivtrafiken. Stadslandskapet ska innehålla fler 
täta, attraktiva och promenadvänliga stadsmiljöer 
och det ska finnas ett varierat bostadsunderlag.

En uppdaterad regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050) är under fram- 
tagande, inom vilken huvudprinciperna i RUFS 
2010 ligger fast.

Översiktsplan
Sundbybergs stadskärna är i den nu gällande 
översiktsplanen (Översiktsplan 2013) utpekat som 
ett av stadens förändringsområden där kommunens 
huvudsakliga utbyggnad och förtätning kommer  
att äga rum. Av planen framgår att området på båda 
sidor om järnvägen i nordväst, alldeles intill  
gränsen till Stockholms stad, ska utvecklas och 

delvis omvandlas. Arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan (Översiktsplan 2030) pågår. 

Även i förslaget till ny översiktsplan är Sundbybergs 
stadskärna utpekat som ett utvecklingsområde. 
Detaljplanearbetet ska utgå från den då gällande 
översiktsplanens ambitioner. 

Förutsättningar
I avsnittet Förutsättningar berörs följande områden:
• Historik och kulturmiljö
• Bebyggelse
• Parker, torg och stråk
• Trafik
• Teknisk försörjning

Utställningsmaterial Översiktsplan 2030.

FÖRUTSÄTTNINGAR

”Sundbybergs nya  
stadskärna är utpekat som  

ett utvecklingsområde i såväl  
Översiktsplan 2013 som  

i den kommande  
Översiktsplan 2030”

F OTO :  S U N D BY B E R G S  S TA D
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Historik och kulturmiljö
Sundbybergs framväxt
Under 1870-talet utvecklades samhället Sundbyberg 
som en av Stockholms första förorter. Järnvägen 
och järnvägsstationen var utgångspunkt för Sund-
bybergs framväxt. När stationen öppnades år 1877 
formades Sundbyberg till ett självständigt industri-  
och stationssamhälle. Sundbybergs gårds ägare 
Anders Petter Löfström insåg fördelen av läget invid 
järnvägen. Tomter avstyckades och såldes, främst till 
arbetare som fick pendlingsavstånd till Stockholm 
där bostadsbristen var svår. Bebyggelsen som växte 
fram bestod främst av friliggande trähus med om-
givande trädgårdar. På 1880-talet började Löfström 
även sälja industrimark. De första industrierna  
var småskaliga, men kring sekelskiftet 1900 fanns 
större etableringar. Ett salutorg ungefär på platsen 
för dagens torg blev tidigt samlingsplatsen framför 
andra. Sundbyberg bröts ut ur Bromma socken och 
bildade köping år 1888 (med eget ansvar för hälso-  
och fattigvård, gator och allmän ordning) för att 
senare få stadsprivilegier år 1927. Tomterna slogs 
vartefter samman för att ge plats åt flerbostadshus. 
Redan på 1910-talet var Sundbyberg den största 
tätortsbildningen i kransen utanför Stockholm.  
Med inkorporeringar på 1940- och 1970-talen  
fyrdubblades Sundbybergs yta till knappt 9 km².

Rutnätsstad och industristad
Stadskärnans framväxt har skilt sig åt norr och söder 
om järnvägen, men båda delar är i lika hög grad 
värdebärande för stadens identitet och har kultur-
historiska värden att förhålla sig till.

Mellan Järnvägsgatan och Tulegatan ligger den  
del av centrala Sundbyberg som betecknas som 
rutnätsstaden. Rutnätsstaden har formats efter en 
rutnätsplan från 1899, men som i en förnyad stads-
plan från 1942 också fått friliggande bebyggelse 
inom rådande struktur. Denna del av Sundbyberg, 
särskilt kvarteren utmed Sturegatan, uppskattas av 
både boende och besökare. Staden upplevs här som 
väl sammanhållen men samtidigt luftig, tack vare  
en måttfull och jämn hushöjd samt en kombination 
av slutna och mer öppna kvarter med lamellhus. 

Byggnaderna kan ses som exempel på god  
bruksarkitektur. Slätputsade fasader dominerar  
och omsorgen om detaljer och material är hög utan 
att vara prålig. Stadsbebyggelsen bryts upp av två 
parker, Kyrkparken och Tornparken, båda anlagda i 
en naturefterhärmande stil, typisk för tidigt 1900-tal.

Söder om järnvägen övergår centrala Sundbyberg 
mot en mer storskalig bebyggelse med flera äldre 
industribyggnader kvar i stadsbilden.  

Startskottet för Sundbybergs framväxt var öppnandet av 
Stockholm-Westerås-Bergslagens järnväg, då en järnvägs- 
station förlades till Sundbybergs gård. Under 1870-1900-talen 
dominerades Sundbyberg av träbebyggelse. 

Ett salutorg ungefär på platsen för dagens torg blev tidigt 
samlingsplatsen framför andra. Successivt skulle centrala 
Sundbybergs tyngdpunkt komma att förskjutas norrut och 
Sturegatan bli det viktigaste affärsstråket. I gengäld minskade 
betydelsen för Landsvägen och torget söder om järnvägen. 
Bilden visar Sundbybergs torg under tidigt 1900-tal. 

Historisk kartering av rutnätsstaden och industristaden. 
Landsvägen och befintligt spårområde utgör en kultur- 
historisk vattendelare mellan industristad och rutnätsstad.

Torget var i sitt ursprung ett enkelt salutorg med bodar. Bilden ovan visar Sundbybergs torg under tidigt 1930-tal.  
Under 1930-40-talen omvandlades torget till ett stadstorg, fontänen av Carl Fagerberg tillkom efter 1933. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Utmed Löfströms allé finns industriellt präglade 
kvarter, på alléns norra sida ligger två fabriks- 
byggnader kvar från Sieverts kabelfabrik, på södra 
sidan allén finns f d Ericsson Cables AB:s kon-
torsbyggnad. Till skillnad från rutnätsstaden har 
kvarteren i industristaden en friare gatusträckning 
och kvartersindelning. Landsvägen, som är en 
äldre vägsträckning mellan Stockholm och Drott-
ningholm, utgör ett centralt stråk som omgivande 
gatunät strålar från. I slutet av 1960-talet ersattes 
tidigare bostadsmiljöer av mer storskalig bebyg-
gelse, som kvarteret Banken. Under 2000-talet har 
strandnära bebyggelse utmed Bällstaån byggts 
som fristående huskroppar. Marabouparken med 
tillhörande byggnader utgör en synnerligen värde-
full kulturmiljö.

K Ä L L A :  S U N D BY B E R G S  S TA D

F OTO :  P  W  A N D E R S S O N  K Ä L L A :  S U N D BY B E R G S  S TA D S M U S E U M
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Historisk bild: Esplanaden, Sundbyberg

Företaget Marabou etablerade sig i Sundbyberg år 1916. Maraboupar-
kens tillblivelse har sitt ursprung i ambitioner om socialt ansvarsta-
gande; att realisera allas rätt till en hälsosam och estetiskt tilltalande 
rekreations- och arbetsmiljö. Parken kom i hög grad barn och de 
arbetande kvinnorna till del.

Historisk illustration; Park för Marabou chokladfabrik, Sundbyberg, 
1937.

Företaget Marabou etablerade sig i Sundbyberg år 1916. Marabou- 
parkens tillblivelse har sitt ursprung i ambitioner om socialt ansvars-
tagande; att realisera allas rätt till en hälsosam och estetiskt tilltalande 
rekreations- och arbetsmiljö. Parken kom i hög grad barn och de 
arbetande kvinnorna till del.

Från 1690, då en träbro anlades vid Bällstabro, och 
fram till år 1787 var Landsvägen kungsväg och 
huvudförbindelse norrut från Drottningholm. Där-
efter togs en ny färdväg i bruk över Traneberg. Redan 
i början av 1900 talet fanns varierad bebyggelse längs 
Landsvägen, levande bottenvåningar och småstads-
karaktär.

Sundbybergs torg och Landsvägen
Sundbybergs torg har anor som handelsplats från 
förra sekelskiftet. Sedan 1930-talet har torget haft en 
stark relation till Landsvägens fasader och till kvar-
teret Plåten med stadshuset i funkisstil och fontänen 
”Industribrunnen”. Torgytan var då tydligt definierad 
och höjdskillnaderna mot Bangatan nyttjades i 
uppbyggnaden av planteringar och mer lugna zoner 
för vistelse. 

Mot öster flankerades torget av en äldre Järnvägs-
park med volymbildande träd och mot norr över-
gick torgytan i en bred, inte planskild passage över 
spåren mot Stationsgatan. Spåren verkade inte som 
fysisk barriär på samma sätt som idag. 

I och med tillkomsten av ett nytt stationshus 1960 
och omfattande rivningar längs Landsvägen i slutet 
av 1960-talet övergick torget från ett handels- och 
stadstorg till en plats för omstigning mellan trafik-
slag. Spårområdet breddades och passager förlades 
under mark. Utformningen av torget anpassades 
till de nya förutsättningarna och Järnvägsparken 
försvann. Landsvägens omvandlades från att ha 
fungerat som samhällets samlande stråk till en upp-
levelsemässig gräns, markerad av snabb genomfart-
strafik mellan storskaliga hus. Allt detta samverkade 
till att Sundbybergs torg förlorade i attraktivitet och 
som målpunkt. 

Marabouparken
Marabouparken anses som en av landets främsta 
parkanläggningar. Den skapades under 1940- och 
50-talen i nära samarbete med Marabous ägare 
och landskapsarkitekt som båda strävade efter att 
skapa en trädgårdsmiljö där fabriksarbetarna, under 
arbetsdagen och allmänheten på helgen, kunde 
hämta kraft. Detta var mycket moderna tankar. Även 
parkens utformning var modern, särskilt den lägre 
belägna delen från 1950-talet med soliga, generösa 
gräsytor och en plaskdamm. Parkens övre del som 
är något äldre har istället små och mer skuggiga 
trädgårdsrum med fina detaljer. För parkens ägare 
var det viktigt att besökarna fick ta del av konst, och 
trädgårdsrummen innehåller många skulpturer. Den 
gröna miljön är tydligt avskärmad mot yttervärlden 
med byggnader, staket och hög vegetation. Detta 
ger en upplevelse av rofylldhet och är en av parkens 
viktigaste karaktärsdrag.   

Kulturhistoriska byggnader
Det finns ett antal kulturhistoriskt intressanta bygg-
nader inom programområdet, främst den äldre kon-
tors- och fabriksbebyggelsen. Exempel på värdefulla 
byggnader från industriepoken finns bland annat  
i kvarteret Kabeln och Plåten. En av Sundbybergs 
mest värdefulla och särpräglade kulturmiljöer är Ma-
raboufabriken. Området förenar park och byggnader 
i en framsynt och ovanligt väl utformad arkitektur.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Historisk bild: Järnvägsgatan, Sundbyberg.

Historisk bild: Landsvägen, Sundbyberg.

Historisk illustration; Park för Marabou chokladfabrik,  
Sundbyberg, Sven A Hermelin och Weborn Landskapsarkitek-
ter, 1937.

KÄLLA:  SUNDBYBERGS STADSMUSEUM

K Ä L L A :  S U N D BY B E R G S  S TA D S M U S E U M

K Ä L L A :  S U N D BY B E R G S  S TA D

K Ä L L A :  S U N D BY B E R G S  S TA D S M U S E U M

K Ä L L A :  S U N D BY B E R G S  S TA D S M U S E U M



6564

Bebyggelse
I och med att järnvägen läggs i tunnel kommer 
bebyggelsestrukturens förutsättningar att 
förändras. 

I dag begränsas byggnationen av att tågtrafiken alstrar 
buller, risk och begränsar framkomlighet. Nu när 
denna barriär försvinner innebär det nya möjligheter, 
när järnvägen läggs i tunnel, för både vistelse, rörelse 
och nya bostäder. Det skapas nya platser, siktlinjer 
och stråk och avstånd kommer i praktiken att minska. 
Nya och även befintliga hus-fasader kommer få en 
större vikt i stadsrummet. Områdets vattenkontakt 
som idag är begränsat av både båtuppläggningsplats 
och smalt strandparti, kommer att öka. 

Markanvändning inom programområdet har 
förutsättningar att följa övergripande mål inom 
staden och regionen. Planprogrammets fullständiga 
funktionsförutsättningar och markanvändning 
kommer bearbetas och fastställas under efterföljande 
detaljplaneringsskeden. Fortsatt detaljplanering 
förutsätter att programområdet delas in i flera 
områden. Det ger planeringsprocesser med mer 
begränsat omfång, inom geografiska områden där 
markanvändningen har likartade förutsättningar.

Planeringsmål för RUFS 2010 som är kopplade  
till bostadssektorn finns bland annat inom strategin 
Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, 
transporterna och bostadssektorn:

• Bostadsbyggandet sker i en takt så att utbudet 
långsiktigt motsvarar efterfrågan. 

• Bostäderna har hög kvalitet och är väl underhållna. 

RUFS 2010 fastställer även att bebyggelsemiljöerna 
ska vara energieffektiva samt att bebyggelsestrukturen 
ska vara yteffektiv och väl anpassad till kollektiv- 
trafiken. Stadslandskapet ska innehålla fler täta, 
attraktiva och promenadvänliga stadsmiljöer och  
det ska finnas ett varierat bostadsunderlag. 

Utöver regionens mål har Sundbybergs bostads- 
försörjningsprogram följande mål: 

• Staden ska erbjuda ett varierat bostadsutbud som 
möter alla målgrupper. Blandade upplåtelseformer, 

bostadsstorlekar och bostadstyper ska eftersträvas 
i såväl befintliga områden som i samband med 
nybyggnation.

• Sundbyberg ska bidra till regionens tillväxt genom 
ett fortsatt tillskott på bostäder.

• Bostadsbeståndets beskaffenhet ska möjliggöra 
rotation och flyttkedjor på bostadsmarknaden. 

• Staden ska möjliggöra tillskapande av bostadstyper 
som ungdoms-, student- och mellanboenden. 

• Staden ska fortsatt arbeta med att hitta lösningar 
och ha framförhållning för tillgång till lägenheter 
för socialt utsatta grupper. 

• Staden ska också genom ägardirektiven för det 
allmännyttiga bostadsbolaget Förvaltaren styra 
bostadsförsörjningsarbetet i önskad riktning.

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
I fråga om skolor och förskolor ska  
en förskola byggas i det nya kvarteret  
Tråden, Löfströms allé och en grund- 
skola längs med Landsvägen planeras 
starta 2018-2019. Programområdet  
väster om Ursviksvägen är idag inte  
ett bostadsområde. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Vy över centrala sundbyberg i sydöstlig riktning, järnvägen till vänster och Bällstaån till höger i bild.

Planprogramområdet ger förutsättning för cirka 
1500 nya bostäder. Bebyggelsestrukturen i planpro-
grammet ska ge förutsättningar att uppfylla regionala 
mål för bostadsbyggandet och Sundbybergs bostads-
försörjningsprogram. Regionens behov av bostads-
tillskott är för närvarande 16 000 bostäder årligen, 
varav Sundbybergs stad beräknas bidra med 600 
bostäder per år sett till hela kommunen. Enligt 
stadens egna prognoser väntas detta uppfyllas. 

I utformning av den nya bostadsbebyggelsen 
kommer kvartersstrukturen vara mer slutna kvarter 
än den centrala delen av Sundbybergs stadskärna har 
idag. Forskning har påvisat att bostadsgårdens form 
är viktig för hur de boende upplever och använder 
den. Slutsatserna är att kringbyggda gårdar som har 
lägre andel gårdsyta exponerad mot det offentliga 
rummet bidrar till en hög känsla av trygghet och 
tillhörighet för de boende. 

På dessa gårdar finns tex mer boendeinitiativ i form av 
planteringar, möbler och barnleksaker som lämnas på 
gården för gemensam användning. Graden av rumslig 
inramning, men än mer upplevelsen av gränser, är 
avgörande för tillhörighet och trygghet. Att notera är 
att det inte är kringbyggdheten i sig utan att gården är 
avskiljd/inte offentligt tillgänglig, som skapar detta.

F OTO :  S U N D BY B E R G S  S TA D
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Parker, torg och stråk
Detta avsnitt beskriver dagens situation, det 
vill säga landskapets förutsättningar samt till-
gång och brist på grönområden och allmänna 
platser i södra Sundbyberg. Eftersom använ-
dandet av stadsrummen inte följer program-
områdets gränser diskuteras förhållandena 
här ur ett vidare perspektiv och med några 
olika synsätt. 

Grönstruktur i Sundbyberg
Sundbybergs stads gällande grönplan togs fram 
2011. I den uttalas följande målsättning för stadens 
grönområden:  

• värdefulla stråk, länkar och grönområden ska 
värnas och förstärkas

• den biologiska mångfalden ska värnas och  
förstärkas

• skötseln av respektive grönområde ska anpassas 
till respektive grönområdes karaktär

• stadens grönområden ska vara trygga områden  
för människor att vistas i.

Grönstrukturen i Sundbyberg kan beskrivas i tre 
skalnivåer: 

1. Gröna och blå band 

2. Grönska inom bebyggelsen 

3. Grönska på kvartersmark

Gröna och blå band
Utmärkande är att vatten och grönområden i Sund-
byberg i stor utsträckning är samlade i tre gröna 
och blå band mellan stadsdelarna: Järvakilen med 
Igelbäckens naturreservat, Lötsjöstråket från Rissne 
till Råstasjön samt Bällstaviken med Bällstaån. 

De gröna och blå banden sammanfaller i stort 
sett med de större dalgångarna. Genom att binda 
ihop grönområden och gång- och cykelstråk över 
kommungränserna ingår de i en grön infrastruktur 
på regional nivå. Banden är sinsemellan olika i sin 
karaktär, men alla hyser stora ekologiska och kultu-
rella värden.

Bällstaån mynnar i Bällstaviken vid Bällsta bro. 
Detta är Sundbybergs länk till Mälaren. Även om 
både vattenytan och den tillgängliga strandzonen 
är smala är det ett stråk med mycket stor betydelse. 
Värdet förstärks av att både Marabouparken och det 
nyanlagda Strandtorget ligger i direkt anslutning  
till stråket.

Grönska inom bebyggelsen
Inom stadsdelarnas bebyggelse finns mindre 
grönområden av olika typer, som parker, sparad 
natur och mindre planteringar. För att parkerna ska 
användas i vardagen är det viktigt att de har tillräcklig 
storlek, att de finns nära bostaden, att innehållet är 
attraktivt och att de sköts väl. 

Parkernas storlek är avgörande för hur de kan 
användas. I en större park finns bättre möjligheter 
till exempelvis rörelseaktiviteter och promenader. 
En större park och större lekytor kan också användas 
av flera grupper samtidigt. De är därmed jämlika 
platser och kan upplevas mer allmänna. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Gröna och blå band i Sundbyberg: Järvakilen, Lötsjöstråket 
och Bällstaviken. Naturreservat illusterars i mörkgrönt. 

Även parkernas innehåll påverkar hur attraktiva de 
upplevs. I en tät stad är det viktigt att kunna erbjuda 
vackert utformade och välskötta parker med flera 
funktioner. 

Träd är en del av stadens infrastruktur och har stor 
betydelse för stadens grundläggande funktioner. 
Flera av stadens värdefulla träd står på parkmark, 
exempelvis i Tuvanparken, Marabouparken, Torn-
parken, Ekbacken och i Lötsjöstråket. Samtidigt 
finns det träd av stort värde även på kvartersmark. 
Inom programområdet finns en av stadens  
mäktigaste ekar på kvartersmark vid Ågatan.

Ekosystemtjänster
Grönstrukturen är mångfunktionell. Parker och natur 
tar hand om dagvatten och bidrar med upplevelsevärden 
i staden. Växtligheten renar luft, dämpar buller, binder 
koldioxid och skapar bättre lokalklimat i staden  
genom att dämpa vind och höga temperaturer och 
den skyddar oss mot UV-strålar. De värden som 
grönstrukturen ger människan beskrivs som eko- 
systemtjänster och brukar delas in i fyrakategorier: 

• Understödjande, t ex biologisk mångfald och det 
hydrologiska kretsloppet

• Producerande, t ex mat och råvaror

• Reglerande, t ex vattenrening, klimatreglering och 
pollinering

• Kulturella, t ex naturupplevelser, skönhet och hälsa.

Ekosystemtjänster ska vara en del av stadsplane-
ringen. Det är viktigt att både bedöma vilka tjänster 
kan påverkas negativt av förändringar och vilka nya 
tjänster det går att skapa förutsättningar för.  

Park inom bebyggelse: Tornparken i centrala Sundbyberg.

Grönska på kvartersmark: öppna kvarter med lammellhus  
i centrala Sundbyberg. 

Ekosystemtjänster: ängssådd mellan Vackra vägen och 
Lötsjön bidrar till bl a pollinering, biologisk mångfald och 
upplevelsevärden.  

Grönska på kvartersmark
En stor del av grönstrukturen i södra Sundbyberg 
ligger på kvartersmark, alltså mark som inte är all-
män plats. Den kan ändå ha stor betydelse, såväl för 
människors upplevelse som ur ett ekologiskt per-
spektiv. Inom programområdet utgör grönskan längs 
Bällstaån ett sådant exempel. 

Träd mellan bostadshus, här på kvartersmark Storskogen.
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Nåbarhet- barriärer och topografi
Offentliga stadsrum kan bedömas utifrån nåbarhet 
och tillgänglighet. Tillgänglighet handlar i detta fall 
om de fysiska förhållandena inom platsen, alltså om 
terrängen är kuperad, om det finns bra gångvägar, 
sittplatser, mm. 

Nåbarhet handlar om hur lätt det är att hitta till 
platsen och om topografi och trafik påverkar möj-
ligheten att röra sig fram till platsen. Det finns ett 
samband mellan hur lätt det är att ta sig till grönom-
rådet och hur ofta det används. Det bör inte vara för 
långa avstånd, det bör vara lätt att hitta till och det 
bör inte finnas barriärer eller störande trafik. Detta 
är särskilt viktigt för barn. I takt med att Sundby-
berg förtätas ökar betydelsen av att grönområdena 
upplevs lätta att nå.

Nåbarheten till de offentliga stadsrum och stråk 
som finns i södra Sundbyberg är kraftigt begrän-
sad av järnvägen. Avståndet mellan Fredsgatans 
södra ända till Marabouparkens entré är 250 meter 
fågelvägen, men 560 meter via bron över järnvägen. 
Sundbybergs torg är svårt att ta sig till från Rosenga-
tan. Att följa Esplanaden söderut från Sturegatan 
kan ta tid på grund av passerande tåg.

Höjdförhållanden i Sundbyberg. Mörka partier är högt belä-
gen mark, ljusa partier är låglänt mark.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Det finns ytterligare barriärer inom och i närheten 
av programområdet. Bällstaviken är den tydligaste. 
Landsvägen är ett viktigt stråk, men på grund av 
intensiv trafik också en barriär.   

Sundbyberg är en kuperad stad. Att röra sig i 
nord-sydlig riktning kan vara utmanande. Höjd-
partier i centrala Sundbyberg och Duvbo begränsar 
nåbarheten till grönområdena i norr, men även 
möjligheten att ta sig till exempelvis Tornparken. 
Dessutom är det besvärligt att röra sig inom flera av 
de grönområden som är belägna på höjder. 

Att röra sig i öst-västlig riktning är lättare: längs 
Karlavägen och Kanalparken mellan de lågt beläg-
na grönområdena Duvmossen och Lötsjön, liksom 
längs Bällstaviken och Bällstån. Järnvägen följer av 
tekniska skäl den låglänta marken. 

Offentliga stadsrum
Stadsrummens offentlighet kan diskuteras både uti-
från upplevelse (”här känns det som att alla får vara”) 
och utifrån ägande. I den svartvita kartan nedan 
framträder allmänna torg och grönområden i vitt. 
Kartans svarta ytor är privat mark och därför inte 
formellt tillgängliga för allmänheten, även om man 
i många fall kan röra sig där. Exempelvis är vissa bo-
stadsgårdar inte avgränsade och kan upplevas som 
allmänna, och i anslutning till vissa byggnader kan 
det finnas zoner som känns som del av det allmän-
na, även om de i detaljplanen är kvartersmark. Ga-
torna är i denna karta illustrerade som tunna linjer, 
och inte med deras verkliga bredd. Detta beror på att 
de visserligen är allmänt tillgängliga, men som stråk 
i form av trottoarer snarare än som vistelseytor.  

Allmänt tillgängliga ytor i och omkring programområdet 
framträder i vitt. 

Rutnätsstaden mellan Ursviksvägen, Järnvägsgatan, 
Gränsgatan och Tulegatan innehåller få allmänna 
platser. Tornparken är förhållandevis stor. Den är 
centralt placerad i rutnätsstaden, men nåbarheten  
begränsas av topografi och att parken inte ligger direkt 
mot de viktigare stråken. Kyrkparkens offentlighet 
kan diskuteras. Troligen är det få som använder den 
som en park idag, och en stor del av ytan är kvarter-
smark. Däremot är parken viktig för stadsbilden. 

I Lilla Alby finns bland annat Tuvanparken, Stam-
gårdsparken och Strandparken. I Hästhagen finns 
Furuparken. Mellan Hästhagen och Duvbo finns 
Duvmossen, Kanalparken och Ekbacken.  

Kartan med siffror nedan visar grönområden med 
någon form av rekreativ funktion. 
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Parker och andra grönområden i södra delen av Sundbyberg 
och angränsande kommuner. 

Inom programområdet, är de offentliga ytorna få: 
Marabouparken (nr 14) och Sundbybergs torg (nr 17). 

Gråa prickar visar grönområden i Stockholm och 
Solna. I Solna finns åtskilliga arbetsplatser men få 
grönområden nära programområdet. Solnas stads-
park, Skytteholmsparken, ligger ungefär en kilome-
ter från Sundbybergs station (inte med på kartan). 
Följer man strandpromenaden längs Bällstaviken 
kan man röra sig i grönområden med stora upplevel-
sevärden ända in på Kungsholmen i Stockholm.  

I Annedal i Stockholm finns ambitiösa offentliga 
platser inom gångavstånd från Sundbyberg. Buller 
påverkar dock upplevelsevärdet och användbar-
heten. Dessutom begränsar Bällstaån rörligheten 
mellan kommunerna. 

Stadsutvecklingen söder om Bällstaån kommer  
troligen att innebära ett stort underskott på park-
mark i Stockholm, och därmed ett ökat besökstryck 
på parker och offentliga platser i Sundbyberg. 

Tillgång till offentliga rum i södra Sundbyberg
Sundbybergs stad har låtit ett konsultföretag analysera 
tillgång och behov för de offentliga rummen i södra 
Sundbyberg. Analysen finns i sin helhet som en  
bilaga (Översiktlig analys och strategi för de offent- 
liga rummen i södra Sundbyberg). Förslagen  
i detta planprogram bygger till stor del på analysen. 

Nedan beskrivs först hur analysen utförts, därefter 
följer resonemang om resultaten både på en över- 
gripande nivå och mer detaljerat för de mest betydelse- 
fulla platserna och stråken. 

Analysen har utgått från sociala värden, det 
vill säga vilken funktion platser och stråk har för 
människor i staden. Ekologiska värden behandlas  
i begränsad omfattning, och då främst utifrån  
ekosystemtjänster.

Analysområde
Eftersom användandet av de offentliga rummen inte 
följer programområdets gräns har analysen tagit in 
ett större geografiskt område, kallat ”analysområdet”. 
På kartorna i det följande avsnittet kan det därför 
finnas en extra gränslinje, utanför programområdet. 
I delar av analysen har även områden utanför analys- 
området och stadsgränsen inkluderats, exempelvis 
Annedal i Stockholm. Observera att programområdes-
gränsen här är en tidigare version. Avvikelsen från 
den aktuella gränsen är marginell och ska inte ha 
någon betydelse för resultatet.     
  
Analysmetoder
Arbetet har innefattat en inventering av dagens situa-
tion med hjälp av stadens planeringsunderlag, litteratur, 
kartor, bilder och platsbesök. Sundbybergs stadsmuse-
um har varit en viktig källa för kulturhistoriska aspekter. 

Offentliga stadsrum som parker och torg benämns 
ibland ”sociotoper”. En sociotop kan beskrivas som 
en plats som människorna i staden använder och 
har en relation till. Det handlar här om allmänt 
tillgängliga platser. För att göra en både kvantitativ 
(storlek och avstånd) och kvalitativ (upplevelsevärden 
och funktioner) bedömning av dessa har den så 
kallade Alviksmodellen använts. 
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Gröna rum illustreras med mörkgröna ytor. De ljusgröna ytor-
na är områden inom 200 m från de gröna rummen.  

Gröna rum
Inom programområdet är det bara Marabouparken 
som räknas som ett grönt rum. I kringliggande  
område finns ett antal parker som kvalificerar sig 
som gröna rum, men de ligger för långt bort för att 
ha någon påverkan. Därför är programområdets 
östra del ett tydligt bristområde. 

Inom rutnätsstaden är det tack vare Tornparken 
relativt god tillgång på gröna rum, med undantag 
för dess östra del. Tillgången kan anses god i Lilla 
Alby, men sämre i Duvbo. Duvmossen bedöms 
ha för dålig kvalitet i dag, och även Solparken kan 
diskuteras utifrån lekvänlighet. Inom analysområdet 
finns flera grönytor som i dagsläget inte kvalificerar 
sig som gröna rum på grund av buller eller bristande 
kvalitet. Exempel på sådana grönytor är Duvmossen, 
Ekbacken och Kanalparken. Strandtorget utgår efter-
som det huvudsakligen är hårdgjort.

En möjlighet för att öka tillgången till gröna rum i 
Sundbyberg kan vara att vara att utveckla befintliga 
grönytor för att höja deras kvalitet. Bristen på gröna 
rum i närliggande stadsdelar i Solna och Stockholm 
innebär högre nyttjande och slitage i Sundbyberg.

Gröna mötesplatser
Marabouparken kan kvalificeras som grön mötes-
plats, liksom Tornparken och Tuvanparken. De två 
senare ligger utanför programområdet och har båda 
brister vad det gäller plana lekytor. Kartan visar 
att de bidrar till tillgången i programområdet, men 
nåbarheten begränsas av järnvägen och Landsvägen. 
Marabouparken har stora kvaliteter, bland annat en 
generös gräsyta, men bollspel är olämpligt på grund 
av parkens slitagekänslighet. 

Närliggande grönområden i Stockholm och Solna 
kvalificerar sig med viss tveksamhet eller inte alls 
som gröna mötesplatser till följd av hög bullernivå 
eller brister i kvalitet. Man kan anta att framför allt 
Marabouparken används av besökare från grann-
kommunerna. Befolkningsökningen kommer att 
vara påtaglig både i närliggande stadsdelar i Stock-
holm och i Sundbyberg. Det tillkommande slitaget 
hanteras säkrast genom att skapa fler gröna mötes-
platser både i Sundbyberg och grannkommunerna.  
I västra delen av analysområdet har Duvmossen  
stor potential att utvecklas. I östra delen är det svårt 
att se möjligheter inom dagens stadsstruktur i  
Sundbyberg.

Gröna mötesplatser illusteras med mörkgröna ytor.  
De ljusgröna ytorna är områden inom 500 m från de gröna 
mötesplatserna.   

I modellen delas sociotoperna in i kategorierna 
gröna mötesplatser, gröna rum, lekparker och gröna 
promenader. Kategorierna förklaras i en separat 
textruta, och den befintliga situationen i södra delen 
av Sundbyberg beskrivs nedan.  

För en kvantitativ analys har också andel sociotop- 
yta beräknats. En del i analysen har varit att identi-
fiera viktiga befintliga och önskade kopplingar mot 
angränsande områden.

Alviksmodellen
Beskrivning av olika sociotoper enligt Alviksmodellen*. Bullerstör-
da sociotopytor utgår om merparten av sociotopytan överstiger 
gränsvärdet 55 dB. Nåbarheten redovisar rekommenderade 
avstånd när modellen används i Stockholms stad.   

Gröna rum
”Gröna rum” är park- eller naturmiljöer som präglas av grönska.  
Besökaren kan finna både rofylldhet och möjlighet till lek.  
De måste ha viss storlek för att fungera i stadsmiljön.
• Yta större än 2000 m²

• Lekmöjlighet (behöver inte vara iordningställd lekplats,  
men får inte utgöra kyrkogård eller esplanad)

• Huvudsakligen vegetationsbeklädd mark

• Merparten av ytan har vägbuller på mindre än 50 dB

• Minst hälften av ytan solbelyst kl 12 vårdagjämning  
(inte skuggad av byggnader)

• Nåbarheten anses vara god inom 200 m 

Gröna mötesplatser
”Gröna mötesplatser” är parker som besökaren är beredd att röra 
sig en längre sträcka till. Detta är platser för att se och möta andra 
besökare och med ett varierat utbud av aktiviteter. För att fung-
era som grön mötesplats behöver platsen både ha relativt stora 
mått och ett intressant innehåll.
• Sociotopyta större än 1 hektar (10 000 m²)

• Minst 50 meter bred

• Klippt gräsmatta som kan ha inslag av träd

• Plan yta större än 5 000 m² som fungerar för bollspel/bollek

• Minst hälften av ytan solbelyst kl 12 vårdagjämning  
(ej skuggad av byggnader)

• Nåbarheten anses vara god inom 500 m 

Gröna promenader
Promenader, löpning och hundrastning tillhör de mest populära 
vardagsaktiviteterna utomhus. ”Gröna promenader” möjliggör 
den typen av rörelse i gröna miljöer. Det behövs en viss längd utan 
avbrott för till exempel passage av trafikerad gata för att prome-
naden ska uppfylla kraven. I bästa fall kan flera gröna promenader 
bilda ett sammanhängande nät.

• Mer än 500 meter sammanhängande gångstråk med  
rekreativa värden

• Exempel: esplanad, gågata, kaj, gångvägar inom grönområde

• Nåbarheten anses vara god inom 200 m 

Lekparker
”Lekparker” är större lekplatser som är inspirerande för både 
mindre och större barn, har plats för många besökare och gärna 
en tydlig identitet. Det ska kännas värt att röra sig upp till 500 
meter för att nå dem.

• Yta större än 1000 m²

• Utformad för lek med lekredskap och lekytor

• En variation av lekupplevelser, till exempel en temalekplats  
eller parklek och 

• Möjlighet till lek för olika åldrar

• Inslag av träd

• Minst hälften av ytan solbelyst kl 12 vårdagjämning  
(ej skuggad av byggnader)

• Nåbarheten anses vara god inom 500 m 

*) Modellen har utvecklats av Landskapslaget och Spacescape  
på uppdrag av Stockholms stad. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Exempel på grönt rum, Stenbrottsparken.

Exempel på grön mötesplats, Marabouparken.
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Gröna promenader
Idag är det brist på gröna promenader inom progra-
mområdet, liksom i stora delar av analysområdet 
som helhet. Strandparken längs Bällstaviken är en 
stor tillgång, och bidrar även till programområdet. 
Åparken i Annedal har begränsad nåbarhet från 
Sundbyberg, men är ändå en tillgång tack vare 
Löfströmsbron väster om Marabouparken. Norr om 
analysområdet finns ett par av Sundbybergs främsta 
gröna promenader. Vackra vägen påverkar rutnäts-
staden och Lötsjön påverkar Duvbo.   

Det finns flera stråk med potential att klassas som 
gröna promenader efter vissa förbättringsåtgärder. 
Ett sådant exempel är Kanalparken, som har hög 
grön kvalitet idag, men där promenadmöjligheten i 
själva parken är mycket begränsade. Man kan reflek-
tera över att Duvbo som helhet är en grön miljö med 
goda promenadmöjligheter. Eftersom besökare är 
hänvisade till trottoarer och trafiken kräver upp-
märksamhet kvalificerar inte områdets gator som 
gröna promenader. Bällstaån mellan Maraboupar-
ken och Bällsta bro har gröna kvaliteter, men brister 
i offentlighet. Att utveckla denna sträcka till en grön 
promenad skulle ge stora rekreativa vinster. 

Vad det gäller gator kan en bred, historisk gata 
som Fredsgatan utvecklas till ett gaturum med 
gröna kvaliteter. Även om den skulle brytas upp av 
korsande gator kan den få en stor betydelse som 
länk mellan gröna platser och stråk i norr och söder. 
Eventuellt kan även Ursviksvägen ges större värde 
som promenadväg i framtiden. 

Lekparker
Tornparken och Tuvanparken kan anses uppfylla 
kraven på lekparker. De täcker in det mesta av  
programområdet, men inte dess västra delar. 

Marabouparken är visserligen en fin lekmiljö, inte 
minst tack vare plaskdammen, men den nyanlagda 
lekplatsen är främst ett mindre komplement. Parken 
bedöms därför inte som en lekpark. 

Övriga lekplatser i analysområdet är ganska små 
och riktar sig främst mot mindre barn i åldrarna  
0-9 år. För att ge mer rättvisa åt lekplatsutbudet 
i staden kan man inkludera samtliga lekplatser. 
Totalt sett finns ett relativt varierat lekutbud, med 
en blandning av iordningställda lekplatser och 
naturlek. Dessutom finns det i flera fall lekredskap 
och sandlåda på bostadsgårdar. Man ska dock ha i 

åtanke att det finns sällan finns lekytor för lite större 
barn, och att små lekplatser ofta har begränsad social 
funktion och möjlighet att erbjuda bra lokalklimat. 

Annedalsparken och Lönnebergaparken på 
Stockholmssidan har bullerproblematik, men kan 
ändå anses vara lekparker. De utgör en viss tillgång 
för programområdet, men nåbarheten begränsas av 
Bällstaån. 

Gröna promenader illustreras med mörkgröna streckade lin-
jer. De ljusgröna ytorna är områden inom 200 m från de gröna 
promenaderna.  

Lekparker illustreras med mörkrosa ytor. De ljusrosa ytorna är 
områden inom 500 m från lekparkerna.  

Andelen sociotopyta och friyta per person
För att bedöma om mängden sociotopyta är tillräcklig 
analyseras dels andelen sociotopyta i förhållande  
till hela programområdets yta, dels antal kvadrat- 
meter sociotopyta per person i området. 

Alviksmodellen rekommenderar för Stockholms 
stad att andelen sociotopyta bör vara minst 15 %  
av ett analysområde. Idag är andelen sociotopyta  
11 % inom analysområdet, och inom själva program-
området endast 4 %.  

Vad det gäller yta per person ser förhållandena 
vid första anblicken bättre ut. Rekommendationen 
är att alla ska ha tillgång till minst 10 m² inom 500 
m från bostäder. Analysen har här gjorts stadsdel 
för stadsdel. Centrala Sundbyberg har 30 m² per 
person. Då ingår Lötsjön och grönytor i Tulemarken, 
liksom Kyrkparken, ytor som är relativt svåra att nå 
från programområdet. Lilla Alby har 29 m². Duvbo 
har tack vare gles bebyggelse hela 96 m² per person. 
I dessa siffror ingår inte friytor i grannkommunerna, 
eftersom Sundbybergs stad inte har inflytande över 
dem. Programområdet har idag relativt få bostäder. 
Detta kommer att förändras. 

Beskrivning av parker, torg och stråk
Här följer en beskrivning av de viktigaste parkerna, 
torgen och stråken i och nära programområdet. 

Sundbybergs torg
Ett centralt torg är ofta ett av stadens viktigaste 
offentliga rum. Sundbybergs torg har ett mycket bra 
läge i centrala Sundbyberg, i direkt anslutning till en 
stor kollektivtrafiknod. Dessutom har det ett kultur-
historiskt värde. Trots detta är torgets funktion som 
mötesplats inte särskilt stark. Detta beror på att det 
är avskuret från norra delen av centrum och att det 
är främst en sidoordnad plats. Det är beläget längs 
ett stråk men det korsas inte av stråk. Dessutom 
har torget idag bara en byggnadsfasad direkt mot 
torgytan, kvarteret Plåten i väster, och målpunkter 
finns egentligen bara i sydvästra hörnet: entrén till 
Signalfabriken, hotellet samt fontänen. Det finns få 
sittplatser. Torget påverkas av trafiken på Landsvägen 
i söder och järnvägen i norr. Torgets norra sida, som 
har det bästa solläget, är inte inbjudande. Här finns 
en nedgång till passage under järnvägen, ett före 
detta gatukök och en toalett. 

Sundbybergs torg, 2018.

Öster om torget finns viktiga målpunkter i form av 
hållplatser för buss och tvärbana, och ett stycke läng-
re bort en nedgång till regionaltåg och tunnelbana. 
Här samsas de som väntar på buss eller tvärbana på 
ett mycket begränsat utrymme med förbipasserande 
gående och cyklister.  

Byggnaderna söder om Landsvägen har flera 
lokaler i bottenvåningarna, bland annat restaurang-
er med uteserveringar och livsmedelsbutiker. De 
varierade fasaderna bidrar positivt till stadsbilden 
och trottoaren är livlig, men den är skild från torget 
av en bred zon med mycket trafik. De formklippta 

Exempel på grön promenad, Vackra vägen.

Exempel på lekpark, Lötsjön.
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Marabouparken
Marabouparken är inte bara en av Sundbybergs 
viktigaste parker, den är också av nationellt intresse. 
Man kan sammanfatta parkens stora värden inom 
tre områden: som rekreativ oas, för sina kultur-
historiska värden och genom väl genomförd land-
skapsarkitektur. Alla värdena skulle kunna härledas 
till ett antal fruktbara samspel: mellan ägare och 
landskapsarkitekt, mellan byggnader och park samt 
mellan två olika trädgårdsstilar.

Hela parken ger ett mycket frodigt intryck och upp-
levelsevärdet höjs ytterligare av de många skulptu-
rerna. Den ligger lite vid sidan av och är starkt om-
sluten av byggnader, tät vegetation och staket. Även 
om den nya stadsdelen Annedal i Stockholm och 
etableringen av en konsthall åter satt parken på kar-
tan kan den upplevas lite svår att hitta. Parkmiljön är 
känslig, både dess historiska form och innehåll och 
dess gräsytor och planteringar. Den har ändå stått 
sig mycket väl genom åren, tack vare god skötsel och 
förmodligen på grund av att parken legat skyddad.  

För att kunna bevara Marabouparkens värden är 
det viktigt att avlasta den med nya parkytor. Det är 
också viktigt att ny bebyggelse placeras med respekt. 
Nya byggnader ska inte kliva in i parken, och man 
bör noga studera hur bostäder, gårdar, balkonger, 
med mera påverkar upplevelsen i parken. Sundby-
bergs stads Grönplan 2011 säger att Marabouparken 
ska utvecklas och knytas an till strandpromenaden.

Marabouparken. Den övre, frodigare delen till höger. Den 
soliga , öppna delen till vänster.

Närliggande grönytor utanför programområdet 
Duvmossen har ett strategiskt och väl synligt läge 
intill Järnsvägsgatan och är ett grönområde många 
passerar. Den består övervägande av gräsytor. Idag 
är parken underutnyttjad men den bedöms ha  
potential att tillgodose flera funktioner och behov  
i den framtida strukturen. Grönplan 2011 säger  
att Duvmossen ska utvecklas och få förändrad  
användning. 

Kanalparken utgör idag ett långsträckt, öppet  
parkrum mellan de två gröna områdena Duvbo  
och Hästhagen. Den förbinder programområdet  
via Duvmossen till Ursviksvägen och mot Lötsjön. 
Parkvägar genom och intill parken saknas idag.  
Kanalparken har mycket stor potential som länk  
i ett nätverk av promenader. 

Ekbacken är ett av få kvarvarande grönområden 
med naturkaraktär i södra Sundbyberg. Den är 
viktig för tillgången till bostadsnära natur, men dess 
bullerstörda läge är ett problem. Grönplan 2011 
konstaterar att detta är en av Sundbybergs vackraste 
och bäst bevarade ekbackar. 

Duvmossen med Järnvägsgatan i förgrunden.

Kanalparken.

lindarna bidrar till platsens identitet, även om de är 
ett relativt sentida tillägg. Träden tillsammans med 
vackra fasader i söder och väster är nog vad många 
på genomresa förknippar med Sundbyberg. 

Sundbybergs torg har i likhet med många andra 
torg en funktionell yta, den man kan uppehålla sig 
på, samtidigt som man kan uppleva ett större stads-
rum utanför torgytan. 

markmaterialet växlar och är ofta mindre bra för 
fysisk tillgänglighet. Medan bostadsrätternas gårdar, 
fasader och uteplatser känns nära, upplevs vattnet 
avskilt från promenadvägen på grund av staket, 
brygga och båtar. Besökare möts också av avvisande 
skyltning och bommar samt bristande belysning. 
Anslutningarna ner till promenaden är få och svåra 
att hitta. För att stråket ska fungera som en grön 
promenad enligt Alviksmodellen är det angeläget att 
stärka stråkets offentliga karaktär. 

Jämförelse, torg
Jämförelse med några andra torg (ej exakta mått):

• Nybergs torg, Sundbyberg: 900 m²

• Stortorget, Stockholm: 2 000 m²Odenplan, Stock-
holm: 6 000 m²funktionsyta, 10 000 m² stadsrum

• Medborgarplatsen, Stockholm: 9 000 m²Mariator-
get (park), Stockholm: 8 500 m² funktionsyta, 12 
500 m² stadsrum 

Ett torg kan mätas dels utifrån en funktionell vistelseyta, dels 
utifrån det upplevda stadsrummet. 

Dagens torg har en funktionell area på 2 400 m², 
inklusive cykelbanan. Det upplevda stadsrummets 
gränser kan diskuteras, men om man ser det som att 
det begränsas av järnvägen i norr, fasaderna längs 
Landsvägen i söder och tvärbanans hållplats i öster 
är det ca 6000 m2. 

Strandpromenaden
Bällstaviken och Bällstaån ingår i ett av Sundbybergs 
tre gröna och blå band. I och med att banden är  
en av de viktigaste komponenterna i stadens grön-
struktur blir det också mycket viktigt att se över hur 
man kan röra sig längs vattnet.   

Idag fungerar strandpromenaden söder om Bällsta 
bro väl, medan sträckan norr därom kan upple-
vas privat och svårtillgänglig. Gångvägen är smal, 

Båtuppläggningsplatsen
Båtuppläggningsplatsen invid Bällstaån är idag till 
största delen planlagd som parkmark med tillägget 
Båtuppläggning. I södra änden finns ett plank med 
en öppning, i norra änden en grind. Sommartid  
består platsen av en stor, öppen, grusad yta.  
Vintertid är den fylld av båtar på ställningar och 
med presenningar. Det är fortfarande möjligt att 
gå mellan båtarna, men det upplevs inte önskvärt. 
Solläget är mycket bra, både dag- och kvällstid, men 
ingen aktivitet sker under sommarhalvåret. Stängsel 
och en hög häck skärmar av mot Marabouparken. 

Bällstaån, brygga med båtplatser.

Båtuppläggningsplatsen, vintertid.

TORGFUNKTION

STADSRUM

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Trafik
Regionala kopplingar
I den regionala cykelplanen för Stockholms län 
definieras ett sammanhängande stomnät av stråk för 
cykelpendling. Inom Sundbybergs stad finns fyra 
regionala cykelstråk som är utpekade i planen, se 
karta till höger.

Inom Sundbybergs stad finns en väl utbyggd spår-
buren kollektivtrafik i form av tvärbana, tunnelbana, 
pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg. Den spårburna 
trafiken ansluter radiellt i regionen, det vill säga i 
riktning mot centrala Stockholm. Tvärgående kopp-
lingar finns främst i form av busstrafik, men även  
i form av spårväg. 

I anslutning till kommunen finns större vägar  
i form av E18, E4 och Huvudstaleden. Inom Sund-
byberg finns i sin tur huvudgator som leder trafik 
mellan stadsdelar samt lokalgator som möjliggör 
tillgänglighet till alla kvarter och fastigheter. 

Styrande dokument och inriktning
Sundbybergs stads policy för hållbart resande 
beskriver bland annat att stadens arbete ska ge-
nomsyras av en strävan efter en hållbar stad med 
hållbart resande, där behovet av bil och transporter 
minskar. Transportsystemet ska bidra till minskad 
klimatpåverkan och att människors hälsa främjas. 
Policyn tydliggör att förhållningssättet vid plane-
ring, projektering och drift ska vara att prioritera 
de kapacitetsstarka och hållbara färdmedlen såsom 
gång, cykel och kollektivtrafik. Prioriteringen gäller 
tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet och  
ska säkerställas året om. 

Sundbybergs stads mobilitetsprogram riktar sig 
till nämnder och helägda bolag inom staden och 
ger ett stöd i arbetet med att uppfylla policyn för 
hållbart resande. Mobilitetsprogrammet innehåller 
stadens strategier och ställningstaganden vad gäller 
infrastruktur och beteendepåverkande åtgärder. 
Strategierna ska ge förutsättningar för god mobilitet 
samt ett ökat hållbart resande till fots, med cykel och 
kollektivtrafik.

Regionala kopplingar i Sundbyberg mot Solna och Stockholm.

Mobilitetsprogrammet 

”Prioritera kapacitetsstar-
ka och mer hållbara färd-
medel såsom gång, cykel 
och kollektivtrafik”

sundbyberg.se

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Teknisk försörjning
Befintliga ledningar, främst i området runt 
Järnvägsgatan och dess närhet kommer i  
stort att behövas flyttas jämfört med deras 
nuvarande läge och placeras i ett begränsat  
utrymme. 

Det innebär att ledningsägare i området Järnvägs-
gatan är påverkade av projekt Mälarbanan och Nya 
stadskärnan, med en följdeffekt att fler ledningsägare 
som påverkas av förändringar i planområdet kan 
påträffas under detaljplaneprocessen framöver. 

Fjärrvärme, fjärrkyla och gasledning
Fjärrvärme, Fjärrkyla och gasledningar finns inom 
planområdet och kommer att beröras och behövas 
läggas om, både i temporärt och permanent läge. 
Även befintliga fjärrvärmeledningar kommer  
påverkas. 

Vatten- och avloppsledningar 
Såväl vatten som avloppsledningar kommer att 
påverkas av Mälarbanan och projektet Nya stads- 
kärnan och behöver läggas om i både tillfälligt  
och permanent läge. Färskvattnets distributionsnät 
har ett behov av skyddsavstånd, både till byggnader 
och annan infrastruktur. Det befintliga avlopps- 
systemet är till stor del ett kombinerat nät, där 
dagvatten och spillvatten blandas i samma lednings-
system. Där ny gatustruktur planeras, måste även nytt 
VA-system anläggas. Belastningen på spillvatten-
nät söder om Mälarbanan kommer att öka, vilket 
behövs. En uppdimensionering av avloppssystem 
i delar av ledningsnätet bedöms vara nödvändig. 
Hanteringen av gatudagvattnet behöver tas i ett 
större grepp. 

Elförsörjning, tele och fiber
En stor mängd låg- och högspänningsledningar 
finns inom planområdet vilket behöver hanteras i 
den fortsatta planprocessen, som också hanterar var 
nya nätstationer behöver placeras. Systemet med 
tele har både kopparledningar och fiber i området. 
Befintliga system med kopparnät och optofiber  
måste även de läggas om. 

Bällstaviken är uppdelad i två vattenförekomster; 
Ulvsundasjön och Bällstaån. Gränsen mellan vatten-
förekomsterna ligger vid Annedalsbron. 

Förutsättning vattenförekomst
Bällstaån
Vattendraget som rinner genom Järfälla, Stockholm 
och Sundbyberg är kraftigt påverkat av vägar, industri-
områden, avloppsnät och andra verksamheter inom 
avrinningsområdet. Stora insatser är nödvändiga 
både i själva vattendraget och i dess avrinnings- 
område. 

I Vattenmyndighetens klassning av vattenföre- 
komster uppnår Bällstaåns otillfredsställande 
ekologisk status och inte god kemisk status (VISS). 
Vattendraget lider också av övergödning. Status ska 
förbättras fram till 2027. 

Konsekvensen av att vattendraget har låg status 
innebär att extra höga krav ställs på dagvatten- 
hantering på exploateringar i avrinningsområdet. 
En exploatering som medför en försämring är inte 
tillåten.

De ämnen som speciellt är under uppsikt för  
Bällstaån är Benso(b)flouranten, Benso(g, h, i)  
perylen, ammoniak och fosfor. Dessutom finns 
behov av att förbättra strandlutning och skapa över-
svämningszoner för att möjliggöra en god livsmiljö 
för flora och fauna i vattendraget. 

Bällstaån inom Sundbyberg är cirka 200 m lång. 
Befintliga verksamhetsytor inom området består av 
gator, industriområden, järnvägsområde samt ett 
mindre grönområde.

Lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Bällstaån 
I samverkan med Järfälla och Stockholm har  
Sundbyberg, samarbetet benämns Bällstaågruppen,  
föreslagit olika slags reningsåtgärder för att kunna 
förbättra vattenkvaliteten i Bällstaån. Inom plan- 
området finns en av de föreslagna åtgärderna.  
Reningsåtgärden är placerad vid utloppet av ett  
dagvattensystem som avvattnar ett större område  
på 58 hektar. 

Ulvsundasjön
Vid Annedalsbron mynnar Bällstaån i den del av 
Mälaren som kallas Ulvsundasjön. Ulvsundasjön är 
en del av Mälaren som har måttlig status avseende 
ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. 

Kända fiberägare som kommer att påverkas av  
förändringar i området är; Skanova, Stokab, Sund- 
bybergs stadsnätsbolag AB, Tele2, Telenor, Eltel, TDC 
och IP-Only, Sundbyberg stad och Trafikförvaltningen. 

Avfallshantering
Avfallshanteringen till befintliga fastigheter ska kunna  
fortsätta och vara anpassad både till den som lämnar 
och den som hämtar avfall. Fastighetsägare har ansvar 
för att anordna fastighetsnära utrymmen för sortering 
av avfall, som kan nyttjas av boende och verksam- 
heter i fastigheten. Nya placeringar och nya tekniska 
invasioner behöver hanteras i detaljplaneprocessen. 
Likaså krävs det att nuvarande situation med en god 
tillgång och närhet till platser för att åter-använda, 
återvinna och sortera avfall ska säkerhetsställas. 

Dagvatten
Hanteringen av dagvatten i Sundbyberg ska ske så 
att människors hälsa och miljö skyddas. En förut-
sättning är Sundbybergs dagvattenpolicy. Den ger 
ytterligare riktlinjer till de dagvattenutredningar som 
ska ge förslag på åtgärder både inom kvartersmark 
och på allmän mark för att fördröja och rena dag-
vatten innan det släpps ut till recipient. Flera åtgärds-
förslag inom planområdet är framtagna i de lokala 
åtgärdsprogram som arbetats fram i Sundbyberg  
och dess grannkommuner och ska även de beaktas. 

Ledningssystem för dagvatten mynnar i Bällsta-
viken. Ledningssystem för kombinerat avlopp, där 
dagvatten blandas med spillvatten, leds till renings-
verk vars utlopp mynnar i Saltsjön.

Planområdet redovisas med blå linje. Avrinningsområden för 
respektive vattenförekomst är Bällstaån (blå), Ulvsundasjön 
(gul) och Saltsjön (röd).

Bällstaåns avrinningsområde med del som påverkas av  
planområdet. Bällstaån (blåskuggad yta inom blå linje).

FÖRUTSÄTTNINGAR

Vattenförekomsten är övergödd och är dessutom 
påverkad av miljögifter. År 2021 ska god ekologisk 
och god kemisk ytvattenstatus uppnås, undantaget 
bromerad difenyleter, kvicksilver samt antracen, bly 
och tributyltennföreningar där tidsramen har satts 
till 2027. 

Förbättringsbehovet för miljögifter gäller minskning 
av tributyltenn- och blyföreningar, antracen, och för 
näringsämnen minskning av mängden fosfor med 14 %. 

Befintliga verksamhetsytor inom avrinningsområdet 
består av kontor, flerbostäder, grönytor, industrier,  
lokal- och kvartersgator, båtuppställningsytor, båt- 
platser samt järnvägsområde. Vattenområdet är  
cirka 630 meter långt och strandlinjen är överbyggd 
av en kontinuerlig brygga med cirka 200 båtplatser. 
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Lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Ulvsundasjön
I samverkan med Stockholm och Solna har Sund-
byberg föreslagit olika slags reningsåtgärder för att 
kunna förbättra Ulvsundasjöns vattenkvalitet. Inom 
planområdet finns tre av dessa förslag; 

1. En reningsanläggning för dagvatten, dit dagvatten 
från nya bebyggelser och gator ska ledas. Place-
ring av reningsanläggningen är tänkt vid läget för 
befintliga båtupplaget, intill Marabouparken.

2. I samband med utveckling av strandpromenad-
stråket är bryggkonstruktionen föreslagen att 
kompletteras med reningsfunktion. 

3. Utveckla hanteringen av dagvatten från Löfströms 
Allé, i samband med att gatan renoveras.

Ledstjärna för planprogrammet för Nya stads-
kärnan är en långsiktigt hållbar utveckling. 
Det gäller både för utvecklings- och detaljplane- 
arbetet samt för kommande projekterings- och för-
valtningsarbete. Hållbarhetsaspekten ska beaktas  
i överväganden och i val av byggnadsmaterial, upp-
värmning med mera. Att arbeta för en långsiktigt 
hållbar utveckling ligger i linje med de nationella 
miljömålen och Sundbybergs stads övergripande 
mål. I detta avsnitt beskrivs vilka förutsättningar 
och konsekvenser på miljön som ett genomförande 
av programmet kan innebära. Det eftersträvas en så 
pass bra miljö som möjligt utifrån platsens fysiska 
förutsättningar och projektets utgångspunkt, att 
bygga tät och funktionsblandad stad i kollektiv- 
trafiknära läge. En del frågor kräver en fördjupning  
i detaljplaneskedet och några ställer krav på över-
siktliga utredningar. Avsnittet beskriver hur anpass-
ning till platsens förutsättningar i vissa fall ska, bör 
och kan göras i detaljplan och i byggandets genom-
förandeskede. Något lagkrav på behovsbedömning 
för ett planprogram finns inte. En behovsbedömning 
som pekar på behovet av en miljökonsekvensbe-
skrivning, vilket tas fram i samband med järnvägs-
planen. Kopplat till planprogrammet tas det fram 
en Hållbarhetsutredning som kommer att ge vidare 
rekommendationer om fortsatt arbete med fram-
ställning av detaljplaner för området.

Grundvatten
Aktuellt planområde sträcker sig mellan Ekensbergs-
vägen/Landsvägen i sydost och Kanalstigen i nord-
väst. Området gränsar i sydväst mot Bällstaån och i 
nordost följer Järnvägsgatan. Området utgörs idag av 
bebyggelse, gatumark/infrastruktur och parkmark. 
Stora delar av markytorna är hårdgjorda/asfalterade. 
Genom området går Trafikverkets järnvägsspår. 
Sundbybergs station och nedgång till tunnelbanans 
blå linje ligger i områdets sydöstra del. Tunnelbanan 
är förlagd i tunnel under mark och passerar öster om 
planområdet. Tvärbanan följer Landsvägen längs 
planområdets sydöstra del.  

Planerade reningsåtgärder inom planområdet bör 
därför utföras så att de ska kunna byggas ut för  
att kunna hantera det ökade flödet när ett nytt  
dagvattennät i framtiden blir utbyggt.

Topografi
 Markytorna inom planområdet är relativt plana och 
sluttar generellt mot nordväst och mot Bällstaån 
i sydväst. I den sydöstra delen av området, kring 
Järnvägsgatan och spårområdet, varierar marknivå-
erna mellan +11 och +15. Marknivåerna faller mot 
nordväst längs Järnvägsgatan till ca +7 i höjd med 
Ursviksvägen och vidare till ca +2 vid Kanalstigen. 
Marken sluttar även från Järnvägsgatan och befintligt 
järnvägsspår mot söder och sydväst, ner mot Bällsta-
ån. Marknivåerna utefter Bällstaån ligger kring +1. 

Inom huvuddelen av området består marken  
geotekniskt av fyllningsjord ovan lera på friktions-
jord på berg. Områden med enbart fyllningsjord 
och/eller friktionsjord på berg förekommer växlande 
inom området.  

Jorddjupen varierar i de undersökta punkterna 
mellan 0,5-20 m. Ner mot Bällstaån ökar jorddjupen 
ytterligare. 

Fyllningsjordens mäktighet varierar mellan 1-3 m. 
Längs Bällstaån finns i stort sett ingen fyllning ovan 
de naturligt lagrade jordarna. Under fyllningsjorden 
finns lera som i största delen av området är mellan 
0-10 m mäktig. Mot Bällstaån och i områdets västra 
del ökar lermäktigheterna ytterligare till mellan  
10-20 m. 

Enligt Statens Geologiska Undersökning (SGU),  
utgörs leran längs Bällstaån av gyttjelera. Under 
leran finns friktionsjord med varierande tjocklek. 
I vissa av de undersökta punkterna finns bara ett 
tunt lager (<0,5 m) friktionsjord mellan lerlagret och 
berget. 

Bergnivåerna inom området faller generellt från 
nordost mot sydväst. Ställvis finns ytnära berg, berg 
med ett tunt jordtäcke, främst längs Järnvägsgatan 
och längs det befintliga spårområdet. Djupet till berg 
varierar mellan 0,5-10 m mellan Ekensbergsvägen 
och Ursviksvägen. Nordväst om Ursviksvägen och 
sydväst om spårområdet, ner mot Bällstaån, ökar 
djupet till berg ställvis upp mot 20-25 m. 

Eftersom jorddjup och lermäktighet växlar inom 
området finns flertalet övergångar mellan områden 
med lös jord (lera) och fastmarksområden (friktions-
jord/berg). 

Planområdet (blå linje) med Saltsjöns avrinningsområde 
(rödskuggad yta). Det delar som är möjlig i framtiden avleda 
till Ulvsundasjön ligger inom röd streckad linje. 

Planområdet (blå linje) med Ulvsundasjöns avrinningsområde 
(Gulskuggad yta).

Miljö, hälsa och säkerhet

FÖRUTSÄTTNINGAR

Förutsättning vattenförekomst Saltsjön
En stor del av centrala Sundbyberg och planområdet 
är utbyggt med ett kombinerat ledningsnät. Det 
innebär att dagvatten blandas med spillvatten, för 
att sedan ledas och pumpas vidare till Stockholm 
Vatten och Avfalls reningsverk.
Målsättningen är att minska mängden kombinerat 
ledningsnät i Sundbyberg, både för att minska  
miljöbelastning och risken för översvämningar.  
Mälarbanans utbyggnad och planprogrammet med-
för flera nya möjligheter att separera ledningsnätet 
och leda en större andel av Sundbybergs dagvatten 
till Ulvsundasjön.

De delar av centrala Sundbyberg som ansluts till 
kombinerat avloppsnät för spill och dagvatten leds 
idag till Saltsjön efter rening i avloppsreningsverk. 
Sundbyberg Avfall och Vatten AB planerar att på 
sikt avlasta avloppsnät och reningsverk genom att 
separera dagvatten och leda det till Ulvsundasjön. 
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Grundvatten 
Grundvatten i jord förekommer i ett undre grund-
vattenmagasin i friktionsjorden under leran och 
lokalt även i ett övre magasin i fyllnadsmassor och 
torrskorpelera. Leran utgör ett mer eller mindre 
tätande lager mellan magasinen. Grundvatten i berg 
förekommer i bergets spricksystem och krosszoner. 
Ofta är ytberget mer uppsprucket och vattenförande 
och kan betraktas som en del av det undre jord- 
magasinet. 

Planprogramområdet ligger i stort sett helt inom 
samma geologiska formation och ett samman- 
hängande undre grundvattenmagasin förekommer  
i friktionsjorden under det större lerområdet. 
Grundvattnets trycknivå i magasinet ligger mellan 
ca 1 m och 5 m under markytan och är som ytligast 
i planprogramområdets mest låglänta del i nordväst 
i anslutning till Marabouparken och längs Bällstaån. 
Grundvattnets strömningsriktning i det undre  
magasinet är västlig–sydvästlig mot Bällstaån. 
Grundvattnets nivåer och strömning i det övre  
magasinet styrs i hög grad av fysiska strukturer 
såsom till exempel ledningsgravar och byggnaders 
och vägars dränering.

Grundläggning
Grundvattenbortledning
Den planerade nya bebyggelsen inom planprogram-
området kan antas komma att anläggas med 1–2  
våningar garage under mark. Detta medför att 
schakt för grundläggning av byggnaderna kan 
komma att påverka det undre grundvattenmagasinet 
och bortledning av grundvatten kommer att behöva 
utföras åtminstone temporärt. Även andra arbeten 
såsom ledningsomläggningar och andra anläggning-
ar kan komma att kräva grundvattenborledning i 
samband med schakt under grundvattenytan.  

Temporär avsänkning av grundvattnets trycknivå 
kan också komma att krävas för att förhindra botten-
upptryckning inom schakter för exempelvis bygg- 
nader och ledningsgravar.  

Grundvattenborledning sker idag inom området 
till avloppstunneln Underverket och tunnelbanans 
blå linje och om vidare bortledning av grundvatten 
behövs genomföras krävs som oftast tillstånd enligt 
miljöbalken kapitel 11.

Föroreningssituation 
Planprogramsområdet har till delar varit ett industri- 
område och spårområde med godshantering. 
Länsstyrelsens databas över misstänkt förorenade 
områden har studerats översiktligt och det finns ett 
flertal (ca 25) identifierade objekt inom området. De 
flesta av dessa är dock endast ”identifierade” vilket 
normalt indikerar en lägre föroreningsrisk/mindre 
verksamheter. Ett fåtal objekt, koncentrerade till 
områdets västra delar har dock tilldelats riskklass 2 
(stor risk) och riskklass 3 (måttlig risk). Dessa utgörs 
av gjuteri, deponi, radiofabrik, kabelverk och smide. 
Vidare har Bällstaåns sediment delgivits riskklass 2. 
Inom dessa objekt har undersökningar och efter-
behandlingar utförts i olika grad (bl.a. i samband 
med exploatering). Utöver ovanstående har det även 
funnits drivmedelsstationer inom området. 

Baserat på genomförda undersökningar och 
historiska verksamheter kan ett flertal förorenings-
typer såsom tungmetaller, PAH, petroleumkolväten 
och klorerade kolväten förekomma inom delar av 
området. 

Geoteknisk utgångspunkt
Senast i samband med detaljplanearbetet för  
respektive delområde bör aktuellt område ha under-
sökts i sådan omfattning att ett underlag för att  
bedöma om detaljplanens förslag till markanvänd-
ning kan accepteras ur markmiljösynpunkt, alter-
nativt vilka åtgärder som krävs för att nå önskad 
markanvändningsklass. 

Arbeten som utförs strandnära Bällstaån kommer 
att kräva särskilda åtgärder, dels skyddsåtgärder  
för att förhindra grumling och föroreningsspridning 
från eventuellt förorenad jord ut i vattendraget,  
dels åtgärder för att förhindra att förorenat sediment 
frigörs okontrollerat. Spontning, länsar samt ett  
kontrollprogram för ån kan vara exempel på  
åtgärder. 

Översvämningar
Från Mälaren
För att skydda bebyggelsen inom planområdet längs 
Bällstaån och Ulvsundasjön ska lägsta boendenivå 
planeras utifrån Mälarens HHW +2,70, RH2000. 
Normalnivå på vattendraget är + 0,5 RH2000. Det 
innebär att bebyggelsen ska ha förstärkta fasader 

Marksättning
Där områdets planerade höjdsättning medför  
uppfyllnader ovan befintliga marknivåer föreligger 
risk att sättningar uppkommer i underliggande  
lerlager. Eftersom markförhållanden, jorddjup  
och lermäktighet, är växlande inom området kan 
sättningarna väntas bli ojämna. För att minska 
sättningarnas storlek inom känsliga ytor kan till 
exempel leran förstärkas med kalkcementpelare 
alternativt kan lättfyllning användas.  

Även avsänkning av grundvattennivån kan  
medföra risk för sättningar i lera. En åtgärd för att 
minska risken för skadliga marksättningar till följd 
av avsänkt grundvattennivå är att minimera bort-
ledning av grundvatten genom att utföra schakt och 
tillfällig avsänkning av grundvattennivån inom en 
temporär tätspont.  

Eftersom delar av området är utfyllt och det idag 
sker viss grundvattenbortledning kan det pågå  
sättningar i området. 

Stabilitet 
Uppfyllnader ovan befintliga marknivåer, schakter  
för nya anläggningar och ledningsgravar samt  
arbeten utefter Bällstaån kan medföra försämrade 
stabilitetsförhållanden. Generellt kan åtgärder i 
form av förstärkning med kalkcementpelare, lätt- 
fyllning, temporära sponter bli aktuellt. Bällstaån  
är identifierad av SGU som aktsamhetsområde- 
strandnära vilket innebär att risk för skred kan 
föreligga. Tillfälliga och permanenta arbeten i eller 
i närheten av ån kräver utredning av både befintliga 
och nya stabilitetsförhållanden. Planerade arbeten 
kan behöva anpassas och geotekniska åtgärder  
behöva utföras. 

Markförhållanden Geoteknisk utgångspunkt
Området har en typisk stadskaraktär och består 
främst av gatumark, järnvägsspår, bostäder, kontor- 
och industrifastigheter. Geologin inom området 
karaktäriseras främst av fyllnadsmaterial ovan lera 
men även tunnare jordlager och berg i dagen före-
kommer. Närmsta recipient är Bällstaån, ett vatten-
drag som är dokumenterat förorenat på grund av 
mångårig industriverksamhet längs dess stränder. 

anpassade för översvämningsrisk och bostadsentré 
från +2,70 m över Mälarens vattennivå. 

Från intensivt regn 
Vid modellering av regn med återkomsttid 100 
år inklusive klimatfaktor blir Järnvägsgatan och 
intilliggande fastigheter översvämmade. Fastigheten 
Lönnen 11 samt Järnvägsgatans lågpunkt påver-
kas av översvämning vid stora regn. Sundbybergs 
översvämningskartering visar på nivåer på ca +3,2 
(RH2000), cirka 0,5-0,7 m över befintlig marknivå 
vid regn med 100 års återkomsttid och klimatfaktor.

Extra känsliga punkter för översvämning är tunnel-
banenedgångar och tunnelmynningar. 

I planering av höjdsättning av framtida gatunät 
och byggnader, ska befintliga problemområden 
åtgärdas. Dagvattenutredning visar med hjälp av 
kompletterande hydrauliska modelleringar att 

Översvämningskartering 2016, befintlig situation. Regn med 
100 års återkomsttid och klimatfaktor. Problemområden 
inringade med röd streckad linje.
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framtida höjdsättning av området inte medför risk 
för översvämning vid regn med 100 års återkomsttid 
och klimatfaktor.

Buller, vibrationer
Enligt PBL ska bebyggelse och byggnadsverk  
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, 
bland annat med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet samt till möjligheterna att förebygga buller-
störningar. 

Regeringen har tagit fram en förordning till  
miljöbalken med bestämmelser om riktvärden för 
trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. 

Inom ramen för respektive detaljplanearbeten ska 
reglerna i förordningen följas. Förordningen trädde 
i kraft den 1 juni 2015 och ska tillämpas vid bedöm-



8584

ningen av om kravet på förebyggande av olägenhet 
för människors hälsa i 2 kap 6 a § PBL är uppfyllt 
vid planläggning samt i ärenden om bygglov och 
förhandsbesked. Förordningen anger också vilka 
kompensationsåtgärder som bör vidtas vid förhöjda 
bullervärden. Om detaljplaneområdet är bullerutsatt 
ska bullerutredningar tas fram och beräknade bul-
lervärden anges i planbeskrivning till detaljplanen 
om det handlar om bostadsbyggnader. 

Grundläggningsnivå vid översvämningsrisk
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera 
bebyggelse så att den är lämplig med hänsyn till  
risken för översvämning, vilket avser såväl lokali-
sering och placering som utformning. Risken för 
översvämningar påverkas av havsnivåförändringar, 
av ändrade nivåer på sjöar och grundvatten, av  
ökade flöden i vattendrag och av ökad nederbörd. 
Detta ska beaktas i utformningen av bebyggelse  
och lösningar för hantering ska utredas vidare i 
detaljplaneskedet.

Området är på grund av Järnvägens närhet buller- 
utsatt vid passage av tåg annars är det långt från 
motorleder och annan störande verksamhet.  
Vibrationer har hanterats genom att tågtrafiken har 
viss fartbegränsning genom Sundbyberg stad. Vid 
en ny uppkommen bebyggelse kan trafikeringen 
komma att öka, framförallt när det gäller kollektiv-
trafiken.

innebär permanenta arbetsplatser och utrymmen 
där dygnsvila sker. Man bör även beakta placering 
av förskolor med tillhörande lekplatser.

För kommande detaljplaner ska det fördtydligas 
vilka verksamheter som får finnas inom berörda 
områden.

Transporter av farligt gods på tåg
Risker - Skyddsavstånd
En riskutredning är framtagen för att bedöma  
riskerna för omgivningen från den utbyggda Mälar-
banan som planeras i tunnel, i tråg och i ytläge 
genom Solna och Sundbyberg. När ny bebyggelse 
planeras över och i järnvägens närhet och vilka 
risknivåer som råder då spåren blir fler. Riskutred-
ningen visar att individrisken intill Mälarbanan är 
oacceptabelt hög i närheten av spår i ytläge, i närhe-
ten av tråg och i närheten av tunnelmynningar. Intill 
själva tunnelröret (tunnelns tak och väggar) är dock 
individrisken acceptabelt låg, även för bebyggelse 
ovanför tunneln. Skyddsåtgärder har föreslagits (se 
riskutredning) som om de vidtas medför acceptabelt 
låga individrisknivåer enligt föreslagna värderings-
kriterier.  

Samhällsrisken för Sundbyberg stad ligger inom 
och under toleransnivå för risk As Low As Reasona-
bly Practicable (ALARP) där spår går i ytläge eller 
tråg men delvis ovanför där spår går i tunnel. Vid 
införande av de skyddsåtgärder som har föreslagits  
i riskutredningen hamnar samhällsriskerna inom 
och under ALARP. Sett till ALARP-principen kan  
det anses vara orimligt att vidta ytterligare skydds-
avstånd eller skyddsåtgärder och således kan 

Radon
Enligt kommunens översiktliga radonriskkarta  
är området lågriskområde för markradon. Radon-
mätningar i befintliga, närbelägna, bostadshus  
visar dock att markradon inte förekommer i sådan 
omfattning att riktvärdena för radon inomhus över-
skrids. Markradon förekommer alltså inte området, 
men ska beaktas vid byggnaders konstruktion och 
utförande.

Elektromagnetism
Det elektromagnetiska fältet finns alltid vid en spän-
ningsförande del i järnvägsanläggningen, fältets 
utbredande varierar beroende på utformning av 
anläggningen, spänningsnivå samt frekvens. 
Det är ingen skillnad om järnvägen ligger ovan eller 
under jord, avståndet till det elektromagnetiska 
fältet är detsamma oavsett placering.

Långvarig exponering för magnetiska fält uppskat-
tas i form av ett årsmedelvärde. Sverige saknar idag 
gränsvärden för långvarig exponering. Statens Strål-
skyddsinstitut, Socialstyrelsen och andra myndighe-
ter har dock formulerat en försiktighetsprincip för 
lågfrekventa magnetiska fält (Trafikverkets policy) 
som innebär är att årsmedelvärdet av magnetfältet 
inte får överstiga 0,4 μT i utrymmen där människor 
stadigvarande vistas (om det är ekonomiskt rimligt 
och tekniskt genomförbart). Stadigvarande vistelse 

IPS (Intresseföreningen för Processäkerhet)  
definition av ALARP: 

bedömningen göras att samhällsrisken är acceptabel. 
En slutlig bedömning av om samhällsrisken kan 
accepteras bör göras av beslutsfattaren för framtida 
detaljplaner.

Riskutredningen konstaterar att ovanpå tunneln 
är riskavståndet 0 meter till bebyggelse och att det 
kräver skyddsåtgärder vid tunnelmynning för att 
riskminimera för att minska risknivå, i form av  
exempelvis teknikbyggnader, fasadförstärkningar 
(se Riskutredningen).

Trafikverket har en skyddszon som är anpassad 
för att hantera tunnelanläggningen vilket innebär att 
byggnad får grundläggas närmast tre meter utanför 
tunnelvägg och fem meter ovanför tunneln. Utifrån 
detta har programförslaget utformats.

ALARP 
Området mellan försumbar och maximalt tolera-
bel risk där risknivån ska vara ”så låg som rimligt 
möjligt” för att anses acceptabel. Inom området ska 
ekonomiskt försvarbara skyddsåtgärder genomföras, 
det vill säga sådana åtgärder som står i proportion 
till risksänkningen.

Barn- och äldreperspektivet
Detta avsnitt innehåller utdrag från en barn- och 
äldreanalys som konsultföretaget WSP har utfört.  
Analysen utgör en nulägesbeskrivning av barns 
och äldres erfarenheter av sitt närområde. Analysen 
syftar till att synliggöra barns och äldres behov så 
att de kan sättas i relation till andra intressen och 
på så sätt fungera som beslutsunderlag för fortsatt 
planarbete.  

Barn och unga
Analysen visar att både barn och ungdomar känner 
sig trygga i sitt närområde. I intervjuer framgick 
dock att målgruppen anpassar sina rörelsemönster 
så att de i så stor utsträckning som möjligt undviker 
vissa platser, stråk och färdmedel i syfte att minska 
sin känsla av rädsla och oro. På så vis skapar barn 
och ungdomar en relativt trygg tillvaro som de  
känner att de har kontroll över och kan hantera. 

Av intervjuerna framgick att det först och främst 
är berusade eller på annat sätt påverkade människor 
som skrämmer barn och ungdomar. Mörker i sig 
skrämmer liksom platser som är tomma på folk. 
Platser där de intervjuade upplever att de inte har 
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Rekomendationer för byggnader vid Mälaren i Stockholms län.
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överblickbarhet och heller inte kan styra eller påverka 
situationen bidrar också till rädsla och obehag.  
Exempel på sådana platser är i tunnelbanan, pendel- 
tåget och gångtunnlar. En källa till oro förefaller 
även vara upplevelsen av mycket trafik i Sundby-
berg. Det är viktigt att beakta dessa uppgifter i det 
fortsatta planarbetet i den nya stadskärnan.

Tillgången på grönytor varierar mellan de olika 
stadsdelarna i Sundbyberg och boende i Centrala 
Sundbyberg har större avstånd till grönområden än 
vad boende i övriga stadsdelar har. Tornparken,  
Tuvanparken och Rissneskogen är exempel på 
parker och grönområden där barn i centrala Sund-
byberg tycker om att leka. Utifrån ett barnperspektiv 
är det nödvändigt att bevara och utveckla grönytor 
i närområdet för plats för lek, spontanidrott och 
samvaro. Det finns mycket forskning som styrker 
sambandet mellan närhet till grönska och grön- 
områden och dess positiva inverkan på barn.

Aktivitetslokaler, idrottshallar, kulturhus, butiker, 
restauranger och parker är exempel på mötesplatser 
för ungdomar i centrala Sundbyberg. Det viktigt att 
utveckla fler mötesplatser för ungdomar i utveck-
lingen av stadskärnan. Många gånger används de 
offentliga rummen som mötesplatser. Dessa platser 
behövs då de fungerar som arenor för ungdomar att 
mötas, synas eller bli sedda på.

Äldre
Analysen visar att majoriteten av de äldre som bor 
i Centrala Sundbyberg känner sig trygga att röra 
sig i sitt närområde samt att åka kollektivt. Det är 
däremot många som trots detta inte rör sig utomhus 
under kvällstid. Detta skulle kunna tyda på att en 
del äldre indirekt känner sig mer otrygga på kvällen 
och anpassar sitt rörelsemönster därefter. Trafik- 
situationen upplevs som ett oro- och irritations-
moment, främst vid rusningstrafik. Vid dessa tider 
råder det ofta en konflikt mellan cykel- och gång- 
trafikanter på gemensamma ytor. 

Området  
Många äldre besöker grönområden i närområdet 
frekvent, vilket tyder på att det är en viktig aspekt i 
deras vardagsliv. Flera intervjuade äldre upplever en 
oro kring att många grönområden har försvunnit  
och att fler kan komma att försvinna vid förtätning. 
Tillgängligheten till större grönområden för äldre 

som bor i centrala Sundbyberg är i vissa fall begränsad 
på grund av topografin, trafik och/ eller järnvägsspår. 
Utifrån ett äldreperspektiv är det nödvändigt att  
bevara och utveckla grönytor i närområdet.

En aspekt som flera äldre har tagit upp i de intervju-
er som genomförts som underlag till analysen gäller 
avståndet mellan bostäder och service. De intervjuade 
är förhållandevis nöjda med serviceutbudet som 
finns idag och framhåller betydelsen av närhet till 
service i anslutning till bostaden. Gallerior och handel 
via internet upplevs sämre utifrån ett äldreperspektiv.

Möjligheten att kunna bo kvar i närområdet även 
om man har ett utökat vårdbehov samt behov av till-
gänglighetsanpassning anses viktigt bland de äldre 
som har intervjuats. Trygghetsboende kom upp som 
ett exempel som både tillgodoser äldres behov gäl-
lande tillgänglighetsanpassning samt sociala behov. 
I den framtida planeringen är det därför viktigt att 
se över bostadssituationen och se till att det finns ett 
tillräckligt utbud av bostäder som är anpassade efter 
äldres behov. Halka, kuperade område, bristande 
belysning och att man inte får sittplats på bussen är 
exempel på aspekter som begränsar och påverkar 
de äldres rörelsemönster på olika sätt. Därför är det 
viktigt att även skapa handlingsplaner för en stads-
kärna som är säker, trygg och lättillgänglig för äldre 
redan tidigt i planprocessen.

Det är viktigt att beakta ovanstående uppgifter i 
det fortsatta planarbetet i stadskärnan

Riksintressen 
Det finns ett antal riksintressen inom och kring 
programområdet. Mälaren med sina öar och strand-
områden är i sin helhet av riksintresse. Bällstaviken 
utgör ett riksintresse genom att det är en vik av 
Mälaren. Mälarbanan är ett riksintresse för kommu-
nikationer. Bromma flygplats är ett riksintresse för 
luftfarten. Duvbo som ligger en bit utanför program- 
området är ett riksintresse för kulturmiljövården, 
riksintresset påverkas dock inte av programområdets 
utveckling.
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Tidig dialog
Dialogaktiviteter kring Sundbybergs nya stadskärna 
genomfördes i ett tidigt skede. Syftet med dialogerna 
var att inhämta synpunkter och medskick från en 
bred krets av intressenter angående utvecklingen av 
Sundbybergs nya stadskärna. 

Framtidsdialogen hölls under vintern 2013 till våren 
2014. Syftet med dialogen var att i tidigt skede dis-
kutera hur staden ska ta tillvara de möjligheter som 
skapas när järnvägen som delar centrala Sundbyberg 
grävs ned och förläggs i tunnel. Dialogen syftade till 
att inhämta synpunkter från en bred målgrupp, som 
både involverade medborgare och övriga intressen-
ter. Uppskattningsvis 500 synpunkter samlades in, 
framförallt från medborgare och fastighetsägare. 

Dialogen Ung C Sundbyberg syftade till att engagera 
ungdomar i åldrarna 16-26 år att komma med idéer 
inför framtagandet av planprogrammet för den nya 
stadskärnan. Dialogen tog form som en idétävling 
med två deltävlingar, våren 2015. Under den första 
deltävlingen lämnades bidrag in i form av koncept-
förslag för utformning av den tillkommande ytan. 
Deltävling två behandlade hur de deltagande perso-
nerna föreställde sig att Sundbyberg ser ut år 2030.

Övergripande resultat av dialoger
Det har, utöver dessa dialogtillfällen, funnits fler 
tillfällen och aktiviteter som syftat till att informera  
och väcka engagemang kring utvecklingen av Sund-
bybergs nya stadskärna. Informationsinsatser har 
exempelvis gjorts under stadens årliga kräftskiva 
och nationaldagsfirande. 

Det övergripande resultatet av dialogerna  
sammanfattas i bilagan Tidiga dialoger.

Samråd om planprogram
Samrådet om planprogrammet för Sundbybergs nya 
stadskärna hölls mellan den 4 april och den  
1 maj 2016. Tre samrådsmöten ägde rum och under 
samrådstiden var lokalen Framtidspaviljongen på 
Sundbybergs torg öppen där en modell och en data-
visualisering över planprogramsförslaget visades.

Framtidspaviljongen hade en uppskattad besöks-
mängd på cirka 1900 personer under samrådstiden. 
Sammanlagt 256 skriftliga yttranden inkom till 
staden under samrådet. 

Resultatet av programsamrådet redovisas i bilagan 
Programsamrådsredogörelse.

Sammanfattning av dialoger
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Kommande steg 
Sundbybergs nya 
stadskärna

F OTO :  S U N D BY B E R G S  S TA D
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Kommande steg
När planprogrammet godkänns innebär det 
att genomförandet av planprogrammet går in 
i nästa steg. Det innebär att arbetet med att ta 
fram detaljplaner och en teknisk förstudie på-
börjas. Tillsammans med Trafikverkets färdig-
ställande av järnvägsplanen går arbetet sedan 
in i byggprocessens genomförandedel. Detta 
steg innebär bygglovhantering samt bygg-
nation av offentlig platsmark, Trafikverkets 
anläggning samt övrigt privat markinnehav  
i form av byggnader med mera. 

Projektet Sundbybergs nya stadskärna ska genom- 
föras på ett hållbart sätt: socialt, ekonomiskt, eko- 
logiskt och fysiskt. En självklarhet som ska avspeglas i 
detaljplaner, bygglov och avtal. Praktiskt innebär det 
bland annat att staden och dess berörda helägdabolag 
samt dess avtalade samarbetspartners ska ha långsik-
tig syn på kvalitet och ägande. Det inne-bar också att 
avtal ska konstrueras för realistiska vinna-vinna-si-
tuationer. Planprogrammet baseras till alla delar på 
ett synsätt som förespråkar en långsiktig hållbarhet. 
Genomförandet av Nya stadskärnan förutsätter ett 
samarbete mellan flera olika parter. Staden medverkar 
i egenskap av myndighet för stadsplanering, miljö-, 
trafik-och avfallsfrågor och i rollen som markägare. 
Men också som verksamhetsplanerare av förskola, 
skola, äldreomsorg, kultur, fritid m.m. Medverkande 
externa aktörer är, utöver Trafikverket och Trafik- 
förvaltningen (Stockholms Läns Landsting), privata 
fastighetsägare, byggherrar, exploatörer och andra  
privata intressenter. En ambition som Sundbybergs 
stad har är att fortsätta engagera stadens medborgare 
även i genomförandet.

Sundbybergs samverkan med Trafikverket och 
deras förutsättningar för genomförande
Trafikverket har ansvar för att planera och genom- 
föra utbyggnaden av Mälarbanan genom Sundbyberg. 
Staden har i sin tur ansvar för att driva och genom-
föra stadsutvecklingen ovan tunneln. Detta inklu-
derar även att planera, projektera och bygga ett nytt 
resecentrum. 

Uppförande av ny bebyggelse inom programområdet 
samt anläggning av allmänna ytor kommer att ske i 
flera etapper. Staden kommer att färdigställa ytorna 
på och i anslutning till tunneln i den takt det är  
möjligt med hänsyn till Trafikverkets arbete. I vissa 
fall kommer temporära åtgärder att krävas men  
ambitionen är att färdigställa till permanenta  
lösningar så snart det är möjligt.

Under planeringen av genomförandeskedet är 
det flera aspekter som är viktiga att beakta såsom 
tillgänglighets-, trygghets- och säkerhetsaspekter för 
alla som rör sig i området, förutsättningar för handel 
och verksamheter, flytt av ledningar och teknisk 
utrustning samt leveranser och avfallshantering.  
Utgångspunkten är att resenärer, boende och verk-
samma i Sundbyberg ska påverkas i så liten utsträck-
ning som möjligt. Stadens genomförandeskede 
kommer att påbörjas tidigast under år 2024. Under 
både Trafikverkets och stadens genomförandeskede 
planeras all kollektivtrafik att vara i drift, förutom 
under begränsade perioder med ersättningstrafik. 

Planbesked
Godkännande
av planprogram

Olika detaljplaner
i planområdet

Programsamråd

Samråd

Laga kraft

Antagande

GranskningPlanbesked

Illustrerande linje över planprocessen. Programmet står inför godkännande.

Planprogrammet hanterar Sundbybergs 
stads planering i centrala Sundbyberg.

För beskrivning av Trafikverkets genom-
förandeskede hänvisas till Trafikverkets 
hemsida. Sök på: Mälarbanan och  
Sundbyberg

Var i planeringsprocessen står vi
Längst fram i planprogrammet förklaras mer ut-
förligt vad en detaljplan är och här redovisas bara 
kraftigt förenklat i vilket steg vi befinner oss i just 
nu, enligt bilden till höger.

När planprogrammet blir godkänt påbörjas arbetet 
med den tekniska förstudien. Planprogrammet har 
inneburit ett omfattande utredningsarbete. Parallellt 
med framtagande av planprogrammet har förhand-
lingar med olika typer av intressenter och samarbets-
partners drivits. Dessa förhandlingar fortsätter även 
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efter att planprogrammet färdigställts och arbetet 
med förstudie och detaljplaner tar vid.

Detaljplaneprocessen och järnvägen
Utbyggnaden av Mälarbanan utgör en väsentlig  
ombyggnad av en befintlig järnväg. Därför måste 
Trafikverket hantera järnvägsbreddningen enligt 
lagen om byggande av järnväg och ta fram en järn-
vägsplan. Staden har kommunalt planmonopol och 
är ansvarig för den fysiska planeringen i sin kom-
mun enligt plan- och bygglagen. Detta innebär att 
staden för samma område kan behöva ta fram en  
detaljplan. Enligt gällande lagstiftning kan inte  
någon av dessa planeringsinstrument ersätta det 
andra vid den typ av utbyggnad som Mälarbanan 
innebär. Vid ett flertal tillfällen i de båda proces-
serna ges möjlighet att gå igenom planerna där 
bland annat berörda ska få möjlighet att tycka till 
om den föreslagna utbyggnaden i järnvägsplan eller 
detaljplan. I detaljplaneprocessen kan synpunkter 
lämnas vid två tillfällen ytterligare, då på ett mer 
detaljerat planförslag. Eftersom järnvägs- och bebyg-
gelseplanering rör sig om långsiktiga planer är det 
viktigt att planeringen sker i nära samverkan mellan 
i detta fall Sundbybergs stad och Trafikverket. 

Nya detaljplaner för området
Planprogrammet ger stöd för det fortsatta arbetet 
med att ta fram detaljplaner för området. Detalj- 
planernas omfattning gör att de initialt att delas in i 
tre detaljplaner där indelningen är grundad på vilka 
områden som delar liknande utmaningar, förutsätt-
ningar och vilka utredningsbehov som  finns. I detta 

planprogram benämns kommande detaljplaner som 
detaljplan ett, två och tre och de kan komma att få 
nya namn när detaljplanerna påbörjas.

Detaljplan 1 är den detaljplanen som kommer att 
hantera området där järnvägen kommer att vara 
belägen och stationsområdet i Sundbyberg rese-
centrumet Sundbybergs Centralstation ska byggas 
samt närbelägna Sundbybergs torg. Området runt 
Sundbybergs torg är med i denna detaljplan då den 
har påverkan på den nya Centralstationen och är en 
viktig del i knutpunkten Sundbyberg.

Detaljplan 2 är den detaljplanen som kommer att 
hantera området där det är många kulturhistorisk 
intressanta byggnader och där kopplingen mellan 
de centralaste delarna av Sundbyberg möter såväl 
Bällstaån och Marabouparken. I denna del är det 
främst privata fastighetsägare. Även en utveckling 
och upprustning av strandpromenaden gör att 
denna detaljplan även kommer att innehålla delar 
av strandpartiet.

Detaljplan 3 är den detaljplanen som kommer att 
hantera området där det idag inte finns något etable-
rat bostadsområde utan enbart industrifastigheter,  
i denna del finns det tekniska likvärdiga utmaningar 
och den största fastighetsägaren är staden med dess 
kommunala bolag.

Under arbetet med detaljplanerna kan de tre detalj- 
planerna delas upp i fler om det uppstår ett behov 
att göra det.
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Lokalt förankrad process
Byggtiden kommer att vara lång och påverka hur vi 
kan använda staden. Vi behöver både engagemang, 
information, tålamod och förmåga att lyssna. Med 
medborgarnas hjälp kan nya stadsrum formas,  
både tillfälliga och permanenta. På vissa ytor kan 
användandet skifta över tid.   

Finansiering
I mars 2013 ingick Sundbybergs stad ett medfinan-
sieringsavtal med Trafikverket. Medfinansierings-
avtalet förutsätter att utbyggnaden genom centrala 
Sundbyberg sker i tunnel och medfinansieringen 
motiveras av de stora fördelarna som uppstår i 
Sundbyberg genom att stadsdelarna kan byggas 
samman till en väl fungerande stad samt ger höjda 
fastighetsvärden. I december 2017 beslutades sedan 
ett tillägg till medfinansieringsavtalet gällande 
Mälarbanans tunnelförlängning.

Trafikverket ansvarar för alla de åtgärder i den 
statliga infrastrukturen som krävs för att bygga ut 
järnvägen från två till fyra spår för sträckan. I detta 
ingår även åtgärder i kommunal och enskild infra-
struktur och miljöåtgärder, som blir nödvändiga till 
följd av järnvägsutbyggnaden, samt fastighetsinlösen 
och intrångsersättningar. 

Sundbyberg stad får tillgång till all mark ovanpå 
tunneln och ansvarar för alla åtgärder för infrastruk-
turen och iordningställande av mark i övrigt till en 
fungerande stadsmiljö. För detta så, med grund i 
medfinansieringsavtalet och dess tillägg, medfinan-
sierar staden Trafikverkets anläggningar med fasta, 
indexuppräknade, belopp. Trafikverket tillsammans 
med Sundbybergs stad ansvarar för byggandet av 
den nya stationen.

Projektet påverkar fastighetsvärden i centrala  
Sundbyberg över tid. Dels genom möjligheter till  
nya byggrätter på mark som nu kan bebyggas och 
bättre utnyttjande inom befintliga fastigheter.

Centrala Sundbyberg kommer bli ett mer attrak-
tivt läge för boende och arbetsplatser till följd av att 
järnvägen läggs i tunnel. De utvecklings- och explo-
ateringsprojekt som drivs av privata aktörer som upp-
kommer till följd av projektet ska hjälpa till och bidra 
till finansieringen av Sundbybergs nya stadskärna.

Vattenfrågor under byggtid
Då arbeten kommer bedrivas i befintliga och  
historiska industriområden ska miljöutredning visa 
på nödvändiga åtgärder så att eventuella miljögifter 
tas om hand och inte sprids till Bällstaån via bygg-
dag- och dränvatten.
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Orgeln 7
påbyggnad, 

kontorslokaler
Del av Kabeln

tre nya bostadskvarter

Pågående och planerade projekt i eller nära 
programområdet

Spiken
Marabouparken

Kabeln

Basaren

Ringaren

Orgeln Kronan

Östern

Stenhöga

Hamnen 8
ny- och ombyggnad 

bostäder

Östern
nybyggnad bostäder

Sundbyberg 2:4
kvartersmark för 

hotellentré 

Spiken 11-12
nybyggnad bostäder 

Projekt Mälarbanan
förberedande 

ledningsomläggningar 
Trafikverkets projekt

Albygatan
renovering

Programområdet

Infrastrukturprojekt

Gällande detaljplaner
under utveckling
Pågående detaljplaner

Planbesked, inväntar 
planstart 

Ringaren 10
nybyggnad bostäder

Sprängaren 8
nybyggnad bostäder

Basaren
nybyggnad längs 

Landsvägen

Hamnen

Apoteket 13
påbyggnad bostäder

Franstorp 1
påbyggnad 
bostäder

Kronan 1
nybyggnad 

kontorslokaler,

Slaktaren 12
nybyggnad bostäder

Bildhuggaren 11
nybyggnad 
bostäderTallbacken 3

nybyggnad 
bostäder

Sprängaren

Bildhuggaren

Tallbacken

Apoteket
Franstorp

Slaktaren

Strandpromenaden
förstudie

Tulegatan sista etappen 
även i Solna runt 
kvarteret Hejaren

Rosengatan 
cykelväg

Hamngatan
ombyggnad

Landsvägen
ny cykelväg

Pågående och planerade projekt i eller nära programområdet.

Planprogramsområdesgräns för Nya stadskärnan

Detaljplan 1

Detaljplan 2 

Detaljplan 3 
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Medverkande i planprogrammets framtagande
Programmet har drivits av en projektorganisation, 
kopplad till affärsområdet Nya stadskärnan i  
koncernbolaget Sundbybergs stadshus AB, på  
uppdrag av Sundbybergs stad. Framtagandet av  
Planprogrammet har letts av planarkitekterna  
Manne Berndtsson och Titti Elert från Stads- 
byggnadsavdelningen i Sundbybergs stad.

Projektorganisationen består av:
Regina Kevius, Affärsområdeschef 
Elin Öman, tf. Projektledare
Kristina Wikman, Projektledare
Krister Knutsson, Delprojektledare Teknik
Manne Berndtsson, Delprojektledare Plan
Titti Elert, Planarkitekt
Jenny Beijar, Planarkitekt
Kathrin Nordlöf, Mobilitetsstrateg
Andrey Edemskiy, Trafikplanerare
Anni Hvistendahl, Projektledarstöd
Fredrik Holmberg, Kommunikatör
Catrine Bjulehag, Delprojektledare kommunikation
Niklas Pettersson, VA-ingenjör
Håkan Blanck, Strategisk landskapsarkitekt
Jenny Illerstam, CAD och datasamordning
Martin Fjällman, Controller
Sofia Landberg, Exploateringsingenjör 
Ellen Irenaeus, Översiktsplanerare

Illustrationer, kartor och foton:
Alla kartor i planprogrammet är hämtade från
GIS-verktyget och Enheten för digitalisering och 
service, Sundbybergs stad.
Kartor, grönytor och offentlig plats, Tengbom 
Foton från Sundbybergs stads, förutom historiska 
foton som lånats med tillstånd från Sundbybergs 
stadsmuseum och Folmer (s. 22).

Grafisk formgivning
Catrine Bjulehag och Gustav Lindkvist.

Följande utredningar har använts eller tagits 
fram som underlag till planprogrammet

• Sammanfattning tidiga dialoger, Sundbyberg

• Riskutredning för Solna och Sundbyberg, Briab

• Översiktlig analys och strategi för de offentliga 
rummen i södra Sundbyberg, Tengbom

• Barn och äldreanalys, WSP

• Kulturmiljöutredning, Stockholms länsmuseum

• Hållbarhetsutredning, WSP

Pågående/påbörjade utredningar:

• Geoteknisk utredning, 

• Trafikutredning, 

• Dagvattenutredning, 

• Funktionsutredning för stationsområdet

• Hållbarhetsbedömningen med integrerad  
miljöbedömning

• Miljökonsekvensbeskrivning för Trafikverkets 
järnvägsplan.
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08-706 80 00 • WWW.SUNDBYBERG.SE

MÅLBILD SUNDBYBERGS NYA STADSKÄRNA

”Med projektet Nya stadskärnan skapar vi en 
levande, trygg och sammanlänkad stadskärna. 
Den är fylld av mötesplatser och gröna ytor 

i samspel med bostäder, kontor, butiker  
och samhällsservice. 

Vardagen är enklare genom att det är lätt  
att röra sig i staden till fots, med cykel  
och kollektivtrafik. 

Det finns möjligheter till många olika aktivi-
teter, med nytänkande och flexibla lösningar 
som ger plats för människor i alla åldrar  
oavsett livsstil och förut sättningar.  
Tillsammans med de som bor, besöker och 
verkar i Sundbyberg utvecklar vi en stad  
för kommande generationer.”

Sundbyberg växer med dig!


