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Här sker stora förändringar och sammantaget för Ursvik kommer 
utbyggnaden att fortsätta så att det när området färdigställts (cirka år 2030) 
totalt kommer omfatta omkring 8 000 bostäder och även arbetsplatser. Då 
väntas området befolkas av uppåt 18 000 personer. Ursvik byggs ut i etapper 
(se bilaga). Lilla Ursvik består i huvudsak av befintlig småhusbebyggelse.

Serviceprogrammet är framtaget av stadsbyggnadsavdelningen med 
ett planeringsperspektiv till år 2030/färdigställt område för att fylla de 
nödvändiga servicefunktionerna för en nybyggd större stadsdel.

Programmet skiljer på akuta lagstadgade behov och på behov som 
är önskvärda utifrån politiskt antagna mål om Ursvik som en levande och 
hållbar stadsdel. Programmet förmedlar när i tidsperioden funktionerna 
måste in och lyder under Ursviks övergripande planpogram med tillhörande 
gestaltningsprogram och har stäms av mot stadens Lokalförsörjningsplan för 
att säkerställa ett ”hela staden”-perspektiv.

Serviceprogrammet är ett planeringsdokument med prognoser och 
approximeringar för stadsbyggnadsprojektet Ursvik och inte ett antaget 
politiskt styrdokument. Delprojektledare för Ursvik ansvarar för framtagande, 
bevakning och uppföljning av serviceprogrammets funktioner i stadsdelen. 
Ansvaret sträcker sig till att informera respektive förvaltning om tidplaner för 
utbyggnadstakt samt projektets framskridande. 

Implementering och ärendeskrivning för respektive förvaltning 
tas till respektive nämnd, där respektive förvaltningschef ansvarar för 
genomförandet enligt stadens investeringsprocess IOR (investering, ordning 
och reda).

Förord
I Sundbybergs stads serviceprogram för Ursvik beskrivs 
i första hand Stora Ursvik och utbyggnadsfasen som 
innefattar de västra delarna (delområde 2). Du kan läsa 
om området idag och vilken närservice som finns. Du kan 
också läsa om vilka behov som identifierats framåt när 
området fortsätter att växa.

FÖRORD

1
16-18 000 invånare 

Stora Ursvik
år 2030



Innehåll - vad beskrivs i serviceprogrammet?
I serviceprogrammet beskrivs Sundbybergs stads ambitioner för att skapa 
trygga och tillgängliga områden där varje individ får möjlighet att utforma 
sitt vardagsliv utifrån sina egna förutsättningar och behov. Förutsättningar 
för det skapas genom goda kommunikationer, förskolor och skolor, kultur- 
och fritidsaktiviteter, närservice och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Allt detta växer fram och utvecklas i takt med att fler 
bostäder och arbetsplatser byggs. Teknisk infrastruktur som gatunät, vatten- 
och avlopp etc. beskrivs inte och inte heller parkeringsbehov eller service 
kopplad till gång- och cykeltrafik.

 
Syfte - Varför finns serviceprogrammet?
Serviceprogrammet för Ursvik finns för att kommunen och andra servicegivare 
behöver ett gemensamt planeringsdokument att utgå ifrån. På så sätt skapas 
förutsättningar för att möjliggöra servicen till de boende i Ursvik och i hela 
staden, i takt med att bostäderna blir fler. Då ett stadsbyggprojekt planeras 
och projekteras under flera år är det av stor vikt att även servicefunktioner 
säkerställs och projekteras tidigt, med tanke på kommunens ofta långa 
ledtider.  Serviceprogrammet fyller även andra funktioner,  bland annat för 
marknadsföringen av området genom att informera om vilken service som 
medborgarna kan förvänta sig. 

Målgrupp - Vem vänder sig serviceprogrammet till?
Det är många olika yrkesgrupper som är beroende av Serviceprogrammet.
Exempelvis den kommunala organisationens förtroendevalda och anställda 
men även markägare, byggföretag och andra servicegivare. Programmet ger 
också viktig information till boende i Ursvik eller människor som överväger att 
flytta dit.

Uppdatering, våren 2017
Under våren 2017 har olika delar inom serviceprogrammet uppdaterats. Barn 
och utbildningsförvaltningen, Kultur- och Fritid, Äldreomsorgen och Social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen har bidraget med uppdateringar. Flera nya 
bilagor har lagts till, med kartbilder över plangränser, planerade placeringar för 
förskolor och äldreboenden m.m. Serviceprogrammet är tänkt att uppdateras 
vart annat år, men ses över och ändras även i mindre skala varje år för att 
gällande siffror ska hållas aktuella.

FÖRORD
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En stadsdel växer fram
Ursvik har ett unikt geografiskt läge i gränsen mellan grönområden och 
stadsbygd. Området ligger i Sundbybergs kommun, norr om Enkö-
pingsvägen, och här sker stora förändringar i stadsbilden. Utbyggnaden 
av Ursviks västra delar är också i stort beroende av utveckling i infra-
strukturen, i synnerhet tvärbanan. 
Idag (juni, 2017) bor sammantaget omkring 6 000 personer i Ursvik 
(inklusive lilla Ursvik).

Bebyggelsen i den äldre delen av Ursvik, Lilla Ursvik, består i hu-
vudsak av villor byggda på 1930- och 1940-talet. I Lilla Ursvik bor cirka 
900 personer. Sommaren 2007 flyttade de första invånarna in i den nya 
delen av Ursvik – Stora Ursvik. Sedan dess har den första delen av om-
rådet norr och söder om Milstensvägen (etapp 1A och 1B) färdigställts. 
Här finns framförallt småhus, par- och radhus men även lägenheter 
med bostadsrätt. På vardera sidan om Oxenstiernas allé, i etapperna 2A 
och 2C, har inflyttning skett. Här erbjuds främst flerbostadshus, både i 
form av bostads- och hyresrätter. Under 2017 och framåt pågår byggna-
tion främst kring området vid forskarparken (etapp 3) samt deljplane-
ring för Ursviks västra delar (delområde 2).

Välkommen till Ursvik
Villaområdet Lilla Ursvik har sedan länge bestått av cirka 
900 invånare. 2007 flyttade de första personerna in i Stora 
Ursvik. Idag (juni, 2017) bor det cirka 5 000 invånare i Stora 
Ursvik (nedan kallat Ursvik), som kommer att växa till 16 
000-18 0001 invånare när området står färdigbyggt runt 
2030.

1

Ursvik har ett unikt geografiskt läge 

i gränsen mellan 

grönområden och stadsbygd och 

gör sig därför extra gott lämpat för 

utbyggnad. 

1 Enligt WSP Analys och strategi: Rapport befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 
2016.

2 Uppgifterna samlas in från byggarna, kompletteras med uppgifter om volymer för bostä-
der från avtal och sammanställs i en bostadsbyggnadsprognos.
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Succesivt växande service
Ursvik är det enskilt största stadsbyggnadsprojektet i Sundbybergs 
stads historia. Området planeras fullt utbyggt att bestå av fler än 8 500 
bostäder med olika boendeformer och upplåtelseformer. Ungefär 500 
bostäder är småhus. Minst 25 procent av de lägenheter som planeras i 
området ska vara hyresrätter. En viktig förutsättning i utbyggnaden av 
Ursvik är att det ska vara en stad som är levande dygnet runt. Därför 
planeras även en del arbetsplatser samt närservice i området. När om-
rådena växer utvecklas successivt utbudet av närservice med förskolor, 
skolor, butiker, restauranger och kaféer, närsjukvård och annan service. 
Utbyggnaden av Ursvik sker i två delområden. Planläggning, byggstart 
och inflyttning pågår för delområde 1. För Ursviks västra delar, del-
område 2, pågår detaljplanering i olika delplaner. Den bärande tanken 
är att de västra delarna ska få en tydligare stadsmässighet med mer 
service än delområde 1. 

Befolknings- och bostadsbyggnadsprognos
För att Sundbybergs stad ska kunna möta behoven hos de nya med-
borgarna så bra som möjligt utför staden regelbundet befolknings-
prognoser som visar hur befolkningens sammansättning ser ut och 
förändras. Prognosen utgår ifrån uppgifter om antal nya bostäder och 
storleken på bostäderna.2 I vilken takt de planerade bostäderna kan 

Serviceprogram Ursvik 2017-2030

”En viktig förutsätt-
ning i utbyggnaden av 

Ursvik är att det ska 
vara en stad som är 

levande dygnet runt.”

       2015 05 04

Utbyggnadsplan för Ursvik med etapper
Prognos från februari 2017
Med reserva�on för ändringar

Delområde 2
Prognos 2030:
Cirka 4 300 bostäder
8 600-9 600 invånare

Delområde 1
Prognos 2030:
Cirka 3 800 bostäder
7 500-8 000 invånare

Milot

Stora Ursvik 
Boende feb 2017: 4775
Prognos 2030/klart:
Cirka 8 000 bostäder
16 000- 18 000 invånare
Centrala Sundbyberg idag:
Cirka 14 000 invånare

1

2

3 4

Rekreationsområden och prognos
1. Milot.
2. Ursviks holme
3. Aktivitetsparken.
4. Västra entrén, motionsslingor. 



byggas påverkas bland annat av utbud och efterfrågan och det aktuella 
konjunkturläget. Det är därför viktigt för Sundbybergs stad att noga 
följa utvecklingen och ha en flexibel planering som gör det möjligt att 
förändra i relation till omvärlden. När förutsättningarna ändras påver-
kar det direkt i vilken takt befolkningen ökar och åldersstrukturen på 
dem som flyttar in.  
 
Befolkningsökning genererar ökat behov av närservice
När Ursviks är fullt utbyggt väntas området befolkas av omkring 18 000 
personer. Den förväntade andelen invånare i olika åldersklasser vid oli-
ka årtal redovisas varje år i stadens övergripande befolkningsprognos. 
Kommunens verksamhet påverkas i hög grad när befolkningen ökar så 
mycket som den gör när Ursvik och även intilliggande Brotorp byggs ut. 
Verksamheter för förskolor, skolor, äldreomsorg samt individ- och omsorg 
ska finnas för de nya invånarna från inflyttningsdagen. Verksamheter 
som underhåll och skötsel av gator och parker, kultur och fritid, myndig-
hetsutövning, administration etcetera behöver också möta behov och 
efterfrågan av service från fler medborgare i takt med befolkningstillväx-
ten. Det finns även andra servicegivare som påverkas direkt från inflytt-
ningsdagen. Kapaciteten hos vårdcentraler, mödravårdscentraler, barn-
avårdscentraler och barnläkarmottagning ska vara så stor att den klarar 
att möta behoven hos den ökande befolkningen. Polisen ska kunna säkra 

tryggheten och säkerheten även för de nya invånarna. SL ska klara av en 
ökning i belastningen på lokaltrafiken. Föreningslivet ska ha möjlighet att 
erbjuda en aktiv fritid till de nya invånarna. 

Rekreationsområden
Ursvik har ett känt motions- och rekreationsområde. Här finns löp- och 
skidspår med olika längd där några är upplysta. Vid ”Start och Målområ-
det” i Lilla Ursvik finns en belyst 11-manna fotbollsplan med konstgräs, 
utomhusgym, knattespår för de yngre, grillplatser och en motionsgård. I 

KAPITEL 1

Staden ansvarar för att den kom-

munala servicen byggs ut, medan 

landstingsservice och kommersiell 

service styrs av marknaden.

En stadsdel med 18 000 in-
vånare innefattar ett behov 

av service med förskolor och 
skolor, men också individ- 

och äldreomsorg, mödra-
vårdcentraler, vårdcentraler 
samt föreningsliv och övrig 
handel. I centrala Sundby-

berg bor det som jämförelse 
cirka 13 000 invånare.
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motionsgården, som drivs av Ursviks IK, finns bland annat omklädnings-
rum och duschar, försäljning av enklare förtäring och bastu och en liten 
gymnastiksal. I området finns också ett antal kolonilotter.

Intill motionsområdet ligger Igelbäckens naturreservat1 som erbjud-
er möjligheter till friluftsliv, natur- och kulturupplevelser och social 
samvaro. Naturreservatet bidrar till att bevara och förstärka Järvakilen 
som spridningsväg för biologisk mångfald och utgör ett stort värde 
för folkhälsan. Naturreservatet är, och kommer att vara, en tillgång 
inte bara för fritidsverksamhet utan även för förskolor och skolor samt 
andra verksamheter i området. Flera föreningar tränar, tävlar och har 
aktiviteter i området. Här finns även en tillgänglighetsanpassad slinga 
på en kilometer som tar besökaren till fina delar av naturreservatet. 
Slingan börjar och slutar i Miloområdet och möjliggör för fler att ta del 
av den vackra naturen. 

Parker och grönområden
I början av Milstensvägen ligger Aktivitetsparken, en lek och spon-
tanidrottspark som knyter samman Lilla och Stora Ursvik. Parken 
innehåller bland annat basket- och bollplan, skateboardramp, en min-
dre scen och lekpark. Aktivitetsparken vänder sig till barn och ungdo-
mar som spontant vill leka och röra på sig och är inte bokningsbar. Från 
Aktivitetsparken finns även en anslutning till de elbelysta motionssling-
orna som går via Ursviks motionsgård.

Ursviks holme är ett mindre grönområde som ligger i närheten av 
Kymlingeskolan. Från Kronogårdsvägen leder en gångväg upp till en 
öppen och upplyst glänta med grillplats, lättillgänglig för alla. Högre 
upp på kullen, i den kuperade terrängen, finns små träkojor och en slänt 
för pulkaåkning.
Mitt i Lilla Ursviks villaområde finns en lekplats med ett varierat utbud 
för många åldrar med bland annat basketkorgar och linbana. Runt 
lekplatsen finns stora gräsytor med möjlighet för lek och bollspel. Här 
anordnar de boende både midsommarfirande och bollspelsturneringar.

Kommunikationer
Inom programområdet för Ursviks västra delar planeras tvärbanans 
Kistagren (Alvik-Bromma flygplats-Rissne-Stora Ursvik-Kista-Helene-
lund) längst områdets huvudgata med hållplats vid Ursviks torg samt 
i områdets norra del. Det pågår även en bussutredning för att se vilka 
busslinjer som i framtiden bör trafikera området. En gång-, cykel-, och 
bussbro ska förbinda Ursvik med Rinkeby och möjliggör förbindelse 
med tunnelbana i Rinkeby. Inom programområdet föreslås ett flertal 
cykelvägar samt ett regionalt cykelstråk i både nord/sydlig och öst/
västlig riktning.. En cykelväg går även längs Ursviksvägen och bron till 
Rinkeby och knyter till cykelnät i Stockholm. Från Rissne angörs Ursvik 
via bro/broar för gång- och cykel och tvärbana.2

1 Inrättat av kommunfullmäktige 2004 med stöd av miljöbalken.

2 Se Sundbybergs mobilitetsprogram 2017 för mer info.

KAPITEL 1
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Serviceprogram Ursvik 2017-2030

Förskolor och skolor i Ursvik idag
Den kommunala skolan Ursvikskolan ligger i Lilla Ursvik nära Ursviks 
motionsområde. Skolan har byggts ut till en tvåparallellig F-6 skola och 
här finns även en förskola för 80 barn. Verksamhetsstart i den nya skol- 
och förskolan skedde i augusti 2015.

Vid Marieborgsgatan ligger Älvkvarnsskolan som drivs av Pyssling-
ens förskolor och skolor AB. Skolan har byggts ut för att utvecklas till 
en F-9 skola. Nu bedrivs här verksamhet med åtta avdelningar försko-
la samt skola F-8. Verksamhetens omfattning kommer att ändras då 
högstadiet växer underifrån för att även omfatta årskurs nio. När allt är 
klart kommer verksamheten bestå av fyra avdelningar förskola och F-9 
med två paralleller i skoldelen.

Väster om Ursviks holme ligger Kymlingeskolan, en ny kommunal 
skola- och förskola. Skolan är en tvåparallellig F-6 skola och startade 
inledningsvis med verksamhet för skolbarn från Ursviksskolan samt 
Kymlingeklasser. Det finns även en förskola för 160 barn. Byggnaden 
rymmer ett aktivitetsrum som används av Kymlingeklasser för sko-
lidrott och förskolan för rörelsegrupper. För att möta Ursviksområdets 
kommande behov av skolplatser kommer Kymlingeskolan behöva bli 
enbart en låg- och mellanstadieskola om cirka fem-sju år.

Norr om Aktivitetsparken ligger Granatäpplets förskola. Förskolan 
drivs i kommunal regi med plats för 120 barn. En kommunal förskola 
finns även i Milotområdet, i tidsbegränsande paviljonger med tillfälligt 

Skolor och förskolor
Idag går det 750 barn i förskola i Ursvik, eftersom 
befolkningen ska tredubblas pågår ett omfattande 
planeringsarbete då efterfrågan på platser kommer öka 
kraftigt. Befolkningsprognosen visar ett markant ökat behov 
av fler skolor både i Ursvik och Sundbyberg.

2

”I Ursvik ska det 
finnas förskolor och 

skolor med möjlighet 
att drivas i såväl kom-

munal som privat regi.” 
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KAPITEL 2

Behov  

• Ytterligare 440 platser förde-

lat på fem förskolor planeras för 

de två närmaste detaljplanerna, 

i de västra delarna. Kommande 

detaljplaner genererar mer 

behov.

• Befolkningsunderlag visar på 

behov av en ny skola i Ursvik.

Önskemål  

• Det är önskvärt att elever och 

föräldrar slipper långa resvägar 

till och från förskola/skola. 

Hållbar stad

• Ur ett rätviseperspektiv bör 

alla ha lika rätt till en förskoleplats 

i den egna stadsdelen. 

 

  Dagbefolkning bidrar även till 

liv och rörelse. 

 God planering medför att 

man kan slippa kostnadskrävan-

de tillfälliga baracker som står 

över lång tid.

bygglov till och med 2020. Milots förskola har verksamhet för 200 barn 
varav 20 barn går i en finskspråkig verksamhet.

Pågående utvecklingsarbete inom förskolenämnden och 
grundskole- och gymnasienämnden
Inom förskole-, och grundskole- och gymnasienämnden pågår ett 
utvecklingsarbete med mål att skapa en långsiktig och stabil struktur 
för Sundbybergs skolor fram till år 2028. Den planering av förskolor 
och skolor som anges här i serviceprogrammet för Ursvik återspeglas 
också i den årliga lokalplaneringen1. Nämndernas planering utgår ifrån 
kommunens årliga befolkningsprognos, analys av elevers och föräldrars 
val och antaganden om rörlighet i olika planeringsområden. Planering-
en utgår även från krav på nationell nivå såsom krav från Skolverket, 
skollagen och läroplanen. 

Inriktning
• Målet är att boende i Sundbyberg ska få plats på skola och förskola 

utifrån sina val. Därför planeras skolans verksamhet utifrån föräldrars 
önskemål och aktuell befolkningsprognos.

• Organisationen ska vara planerad för att kunna leverera en verksamhet 
av hög kvalitet och god effektivitet.

• I Ursvik ska det finnas förskolor och skolor med möjlighet att drivas i 
såväl kommunal som privat regi.

1 Lokalförsörjningsplan 2016-2020 kommunstyrelsen, antagen april 2016.

Färgbetydelse

Behov/önskemål i huvudsak löst.

Behov/önskemål kan lösas med mindre 

åtgärd.

Behov/önskemål är beroende av flera 

åtgärder för att lösas. 
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• Lokalerna ska planeras för ett flexibelt användande för att kunna möta 
förändringar i val och åldersstruktur.

• Förskolan ska aktivt arbeta med de möjligheter som de omgivande 
naturområdena erbjuder.

• Skollokaler ska, så långt det är möjligt, planeras så att eleverna kan 
organiseras från förskoleklass till och med årskurs nio.

• Skolan ska vara en självklar mötesplats och erbjuda ett rikt utbud av 
aktiviteter gärna med koppling till de möjligheter som de omgivande 
naturområdena erbjuder.

När området är fullt utbyggt
• Möjlighet till familjedaghem och öppen förskola ska finnas.

Befolkningsutveckling för barn och ungdomar i Ursvik och 
Brotorp 2016 – 2030
Nedan finns två tabeller med uppgifter hämtade ur Befolkningsprognos 
för Sundbybergs stad år 2016-2030.
Tabell 1 anger väntad befolkningsutveckling för barn från 1-18 år i 
Ursvik och Brotorp, uppdelat i kategorier. Tabellen visar att andelen 
förväntade förskolebarn är hög och så även andelen skolbarn i årskurs 
F-6. I årskurs 7-9 är rörligheten stor på Sundbybergsbarn, omkring 70 
procent beräknas stanna kvar och gå i högstadium i Sundbybergs stad. 

Skolverket, skollagen och läroplanen 

styr också planeringen av skolor 

och förskolor.

”Den planering av för-
skolor och skolor som 

anges här i servicepro-
grammet för Ursvik 

återspeglas också i 
den årliga 

kommunövergripande 
lokalplaneringen.”

KAPITEL 2



Planerade förskolor och skolor i Ursvik och Brotorp
Redovisningen av förskolor och skolor i Ursvik utgår ifrån de projekt där det 
finns antagna detaljplaner eller pågående detaljplanearbete utifrån uppdrag av 
kommunfullmäktige. Tidplan för respektive förskola/skola är beroende av bostä-
dernas utbyggnadstakt och befolkningsutvecklingen. Sundbybergs stad, genom 
barn och utbildningsförvaltningen och det politiska styret, följer utvecklingen 
löpande och anpassar planeringen utifrån eventuella nya förutsättningar.

Befolkningsprognos för Stora Ursvik 2016-2030 ålder 0-18.

Befolkningsprognos för Stora Ursvik 2016-2030 förskoleplatser.

Dagens cirka 2 000 invånare i 

åldern 0-18 förväntas öka till 4 500 

år 2030.

Antalet barn i förskoleålder kommer 

att dubblas till år 2030.

Antal

Antal

År

År



Förskolan Forskaren byggs i delområde 1 
En förskoletomt i området vid forskarparken (dp3) möjliggör en förskola för 
160 barn. Här pågår byggnation av förskolan Forskaren, med tillhörande 
gård. Driftstart beräknas till januari 2018. Förskolan byggs och väntas drivas i 
kommunal regi. 

2018 och framåt: Förskolor – Ursviks västra delar
För att möta kommande behov av förskolor i samband med utbyggnaden 
av Ursviks västra delar har volym- och placeringsstudier genomförts i tidiga 
skeden. Analyser av befolkningsprognosen visar behovet av förskolor inom 
planområdet. Förskolorna föreslås fördelas på cirka fem stycken om 80-160 
barn per förskola. Förstudier pågår och innefattar lägenhetsförskolor och 
friliggande förskolor i både kommunal och fristående regi. Politiska önskemål 
indikerar 2017 att en av lägenhetsförskolorna ska drivas i kommunal regi. 
Först ut väntas Kvarnkullens förskola för 120 barn, beov finns från 2019, men 
driftstart är ännu ej bestämd.

Skola – Ursviks västra delar
En behovsanalys för möjlig lokalisering för högstadieskola med sex paralleller 
i Ursvik startade 2013. Tomt i Ursviks västra delar är av intresse och då för 
att bygga en högstadieskola med tillhörande idrottshall. Önskemålet på en 
driftstart till 2019 kommer inte att hinna uppfyllas. En skola i Ursvik bidrar till 
en varierande levande stadsdel befolkad även under dagtid. Befolkningsunder-
laget visar att behovet finns.

”Tidplan för respektive 
skola/förskola är be-

roende av bostädernas 
utbyggnadstakt och 

befolkningsutvecklingen.”

KAPITEL 2



Kvarnkullen   
120 platser
Behov �nns från 2019

Forskaren  
160 platser
Önskad driftstart: jan, 2018

Vallplanen  
2 st Lägenhetsförskolor
Totalt 80 + 100 platser
Önskad driftstart: 2023

FS
 80

FS
100

TF 160

FS 120

FS 160

S&I
580

Förskolor och skolor 
Ursvik (170510)
Planeringsdokument - med 
önskade dri�starter.

I dri�: 750 platser fördelat på sju 
förskolor.

Skola och idro�shall. 

Tillfällig förskola i milot.

Förskolor - planering enligt behov 
(prognos 160829) �ll år 2025.

Norra delarna  
Möjligt läge, bevakas.
Ev. ihop med Äldreboende
Önskad driftstart: 2025

FS
0-160

Milot  
160 platser
Kan bli 100.
T.f bygglov 
till 2020 

FS
60

FS 80

Torgetplanen  
2 st Lägenhetsförskolor
Totalt 60 + 80 platser
Önskad driftstart: 2022

Skola/ Idro�shall  
580 platser
Behov �nns från 2 019

Storlek och önskad driftstart

TF

FS

Kymlingeskolan
I dri�
Tvåparallellig F6
+ 160 förskoleplatser

S&I

Befolkningen i Ursvik ska på cirka 

tio år öka från 5 000 till 16-18 000 

invånare. Därmed måste flera 

förskolor byggas inom den närmsta 

framtiden.
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Serviceprogrammet 2017-2030

Inriktning när områdena är fullt utbyggda:
• Äldre ska ha ett varierat utbud av bostäder.
• Området ska vara fullt tillgängliga för äldre med en ev funktionsned-

sättning.
• Området ska ha god närservice och en hög tillgänglighet. 

Behov utifrån befolkningsprognosen
Enligt den senaste befolkningsprognosen för Ursvik förväntas andelen 
äldre av befolkningen vara låg inledningsvis, eftersom de som flyttar in 
i huvudsak är yngre. Behovet av insatser kommer att öka i takt med att 
befolkningen blir äldre.

Omsorg om äldre
Från 2019 kommer behovet av äldreboende i Sundbyberg, 
totalt sett att öka. Delar av fastighetsbeståndet i 
Sundbyberg är inte anpassat för äldre eller personer 
med fuktionsnedsättning. Det innebär ett större 
behov av särskilda boendeformer, hemtjänst eller andra 
biståndsbeslutande insatser. Även Ursvik väntas därmed på 
sikt få en större andel invånare över 65 år.

3

Efter hand kommer andelen äldre i 

Stora Ursvik att öka, då det mesta-

dels flyttar in yngre till nybyggda 

områden. 



KAPITEL 3

Behov  

• Ett mellanboende och ett 

äldreboende (särskillt boende för 

äldre) planeras komma till Ursvik 

cirka 2021 respektive 2025.

Önskemål  

• Lokaler för hemtjänst 3-4 st.

• En lokal som fungerar som en 

träffpunkt för äldre önskas.

Hållbar stad

 En hållbar stadsdel innefattar 

en mix av alla sorters människor 

och exkluderar inte äldre, sjuka 

eller exempelvis socialt utsatta 

och fattiga. Detta är i linje med 

antagen vision ”Ursvik hela livet”.

När situationen bedöms för Sundbyberg som helhet utifrån befolk-
ningsprognosen är behovet av äldreboende (så kallat särskilt boende 
enligt socialtjänstlagen) relativt stabilt fram till omkring 2019 för att 
därefter öka. Detta resonemang bygger på att befolkningsprognosen 
uppfylls och att benägenheten att ansöka om hjälp, hälsoläget, den 
medicinska utvecklingen, riktlinjer för biståndsbedömning med mera 
ser ut som idag. Under 2017 kommer lagen om valfrihet (LOV) innebä-
ra full valfrihet vid valet av boende. Dessutom öppnas möjligheten för 
fler privata utförare att erbjuda äldreboende.

Delar av Sundbybergs fastighetsbestånd är inte anpassat för äldre 
och personer med funktionsnedsättning. Detta innebär större behov 
av särskilda boendeformer, hemtjänst och andra biståndsbeslutade 
insatser totalt sett än vad som annars skulle ha varit fallet. Ett ökat kvar-
boende i hemmet för äldre och personer med funktionsnedsättning ger, 
förutom minskade kommunala kostnader, dessa invånare ökad livskva-
litet och möjlighet att få leva ett mer självständigt liv. Utbyggnaden av 
bostäder i Ursvik kan skapa en möjlighet att ge personer i icke tillgäng-
liga lägenheter i övriga Sundbyberg möjlighet att bo kvar i kommunen.

Hemtjänst idag och framåt 1

Det eventuella behovet av hemtjänstlokaler (det vill säga personalloka-
ler för hemtjänstpersonalen) i Ursvik är svårbedömt eftersom det finns 
så många olika utförare. Omkring år 2020-2025 kan det finnas behov av 
några mindre (ca 3-4 lokaler) personallokaler för hemtjänstutförare om 
ca 50-100 m2 vardera, men det styrs av hur många kunder en viss ut-
förare får i området och är därför svårbedömt. Lokalerna placeras med 
fördel centralt i området, gärna nära butiker och apotek. De boende i 
Ursvik som idag väljer kommunen som utförare för sin hemtjänst får 
sin service och omsorg från Lötsjövägens hemtjänst i Hallonbergen.

Särskilt boende för äldre idag och framåt
Behovet av särskilt boende för äldre är enligt den senaste befolknings-
prognosen stabilt fram till ca år 2019, men förväntas därefter öka. Fram 
till 2030 förväntas behovet öka med ca 100 lägenheter. Äldrenämnden 
har som mål att strukturera om äldreomsorgen med inriktning på fler 

1 Från och med oktober 2012 öppnades möjligheten för fler utförare att erbjuda hemtjänst 
genom användning av lagen om valfrihetssystem (LOV). I nuläget finns 25 godkända utfö-
rare utöver kommunen. De privata utförarna har idag drygt hälften av verksamheten.

Färgbetydelse

Behov/önskemål i huvudsak löst.

Behov/önskemål kan lösas med mindre 

åtgärd.

Behov/önskemål är beroende av flera 

åtgärder för att lösas. 
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I Torgetplanen 
Önskad driftstart: 2022

 

Äldreboende. 100 lägenheter, enligt 
behovsanalys.  

Mellanboende. 30 lägenheter á cirka 
35 m2 i Torghuset. Planering pågår.

Hemtjänst. Ska�at behov 3 x 50-100 
m2 �ll år 2025. Placeringar saknas.

Träffpunkt. Cirka 400 m2 önskas.    
Inget planerat. 

I Ursviks norra
Önskad driftstart: 2025

HT?

HT?

HT?

Området är indelat i olika detaljplaner. 

TP?
Ä1

Ä1

Ä2

HT

Äldreomsorg Ursvik (170321)
Inget befintligt boende finns idag. 

Ä2

TP

Lokaler för hemtjänstverksamhet, 

träffpunkt för äldre, samt apotek 

och vårdverksamheter bör omsorgs-

fullt inhysas på strategiska platser i 

närhet till äldreboende.

KAPITEL 3
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mindre boenden i stadens olika delar. Därför bör det i planarbetet 
för Ursviks västra delar, delområde 2, avsättas plats för ett äldreboen-
de med 50-55 lägenheter omkring år 2020-2025. Inriktningen är att 
äldreboendet ska ägas och drivas i privat regi. Boendet placeras gärna 
med utsikt mot grönområden, park eller torg med anslutande gård 
som bjuder in till lättillgänglig utomhusvistelse. Boendet kan utgöras 
av drygt 4 000 m2 i tre till fyra plan. Det kommunala fastighetsbolaget 
Förvaltaren planerar även att bygga ett mellanboende i anslutning till 
Ursviks torg. Ett mellanboende utgörs av hyresrätter med en nedåt satt 
åldergräns samt vanligtvis tillgång till gemensamhetslokaler.  

Träffpunkt för äldre
Befolkningsprognosen indikerar även att en träffpunkt för äldre kan 
komma att bli aktuellt i Ursvik, idag finns dock inget uppdrag om detta. 
En träffpunkt för äldre kan inrymmas i en lokal om cirka 400 m2, gärna 
i anslutning till äldreboende och dess gård. Lokalerna kan delas med 
annan verksamhet, till exempel föreningsliv och/eller kulturskola.

”En träffpunkt för 
äldre kan delas med 
exempel föreningsliv 

eller kulturskola.”

Ett mellanboende planeras in i det 

så kallde Torghuset – i direkt anslut-

ning till Ursviks mest centrala plats.
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Serviceprogrammet 2017-2030

 
 
 

Utifrån kända behov behövs två gruppbostäder för målgruppen 
inom LSS. Varje gruppbostad omfattar omkring 500 m2 och bör vardera 
omfatta fem lägenheter om 40-45 m2 samt gemensamhetsutrymmen 

Funktionsnedsatta och 
social service
En hållbar stadsdel utgörs av en blandad befolkning, där 
alla känner tillhörighet, friska som sjuka, fattiga som rika. 
När man planerar en ny stadsdel är det viktigt att även 
tillgodose stadens behov av lägenheter och lokaler för 
utsatta, nyanlända, funktionshindrade med fler.

Behov av och planering för gruppbostäder
Behoven av gruppboenden inom lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS1 följs kontinuerligt av social- och arbetsmark-
nadsförvaltningen. Möjligheten att skapa gruppbostäder är störst där 
upplåtelseformen är hyresrätt.

4

Två LSS-boenden är idag klara för 

placering i Ursvik, delområde 1,  med 

driftstart 2019-2020.
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Behov från förvaltning

• 2 st LSS-boende (á 500 m2) 

byggs i delområde 1.

•  300 m2 samt gård för daglig 

verksamhet, helst i centralt läge.

• Lokal för korttidstillsyn cirka 

300 m2, samt gård, helst i cen-

tralt läge.

Önskemål  

• Genomgångslägenheter för 

nyanlända flyktingar.

• Lägenheter för tillfälligt 

boende samt hyreslägenheter 

som kommunen kan förfoga över 

för uthyrning i andra hand (så 

kallade sociala kontrakt).

• Miloområdet har befintliga 

byggnader som är intressanta 

för förvaltningen, för såväl 

daglig verksamhet (LSS) som 

olika boenden för förvaltningens 

målgrupper.

Hållbar stad

• Kontakt och gemenskap 

mellan människor med olika 

bakgrund och åldrar motverkar 

utanförskap och segregation.

och personalutrymmen. Kommunstyrelsen gav i november 2014 nämn-
den i uppdrag att fortsätta med planeringen av två gruppbostäder, att 
placeras inom pågående utbyggnadsetapp (Etapp 3) i Ursvik. Bostä-
derna kommer att ligga centralt med uteplats och i närhet av kommu-
nikationer. Verksamhetsstart i dessa lokaler kan ske tidigast år 2019 
respektive år 2020.

Övriga behov i omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning

 
I övrigt bör följande behov tillgodoses i Ursvik inom de kommande två 
till fyra åren:

• Lokaler om cirka 300 m2 för daglig verksamhet enligt LSS och syssel-
sättning enligt socialtjänstlagen. Önskvärt med gård och central place-
ring med närhet till service och kommunikationer. Möjliga lägen ska 
studeras inom Ursviks västra delar och inom Miloområdet. Verksam-
heten skulle lämpligtvis kunna utföra service till övriga verksamheter i 
området. En förnyad förstudie initieras hösten 2016.

• Lokal för korttidstillsyn för barn från 13 år och uppåt inom målgruppen 
för LSS om cirka fem till sex platser. Lokalbehov om cirka 300 m2, gärna 
med gård och i närhet av service och kommunikationer. Förstudie 
initieras hösten 2014. 

För inhyrning i lokaler bör kommunen erbjudas ett första företräde 
med stöd i ett exploateringsavtal.

1 LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktig funk-
tionsnedsättning goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet 
och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra.

Färgbetydelse

Behov/önskemål i huvudsak löst.

Behov/önskemål kan lösas med mindre 

åtgärd.

Behov/önskemål är beroende av flera 

åtgärder för att lösas. 
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Övrig social service

Inriktning:
• Kontakt och gemenskap mellan människor med olika bakgrund och i 

olika åldrar ska främjas.
• Alternativa boendeformer ska erbjudas, upplåtelseformer blandas och 

bostadsstrukturen präglas av mångfald.
• Ungdomars behov av mötesplatser ska särskilt beaktas.

Underlag för framtida planering
Sundbybergs stad har en överenskommelse med Fastighets AB 

Förvaltaren om flyktinglägenheter som fungerar som övergångsbo-
ende tills personerna hittat eget boende. Sundbybergs stad står för 
kontrakten och hyr ut lägenheterna i andra hand. Lägenheterna ska 
enligt överenskommelsen vara utspridda i hela staden. Förvaltningen 
har i nuläget ett akut behov av genomgångslägenheter för nyanlända 
flyktingar.

Ett stort behov av att anordna boende på hemmaplan i Sundbyberg 
finns också för ensamkommande ungdomar.

Socialtjänsten har även behov av lägenheter för tillfälligt boende 
vilka bör fördelas mellan de olika stadsdelarna. Behov finns också 
av hyreslägenheter som kommunen kan förfoga över för att hyra ut i 
andra hand som s.k. sociala kontrakt.

Inom Miloområdet finns befintliga byggnader som är intressanta 
för förvaltningen för såväl daglig verksamhet (LSS) som olika boenden 
för förvaltningens målgrupper.

”Kontakt och ge-
menskap mellan 

människor med olika 
bakgrund och i olika 
åldrar ska främjas.”

KAPITEL 4
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Vallplanen 

Gruppbostäder. 2 x 500 m2 byggs idag,  
verksamhetsstart �digast 2019. 

Daglig verksamhet. 300 m2, placering 
saknas.

Kor�ds�llsyn för ungdomar. 300 m2 
önskas. Förstudier har ini�erats 
hösten 2016.

Ursvik norra  

Torgetplanen  

Böjen  

Ursvik södra 

GB

GB

U?

DV?

Området är indelat i olika detaljplaner.

GB

DV?

U?

Funk�onsnedsa�a
och social service (170510) 
Behov enligt LSS från Social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen.

Social- och arbetsmarknadsförvalt-

ningen ser en stor möjlighet att 

möta en del av sina behov tack 

vare den framväxande stadsdelen.
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Serviceprogrammet 2017-2030

 
 
 

Inriktning för planeringen
• Kulturen ska främja sociala kontakter och bidra till trivsel i området.
• Områdena ska erbjuda möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter för 

alla oavsett ålder, kön, intresse och förmåga.
• Insatser som möjliggör en aktiv fritid för barn, ungdomar, äldre och 

personer med funktionsnedsättning ska prioriteras.
• Det ska finnas möjlighet till aktivitet i anslutning till det egna boendet.

Kultur och fritid
För att uppfylla de politiskt utsatta målen och skapa 
en socialt hållbar stadsdel behövs även kultur- och 
fritidsaktiviteter samt konst, meningsfulla mötesplatser och 
naturupplevelser. Målet är ett socialt klimat som främjar 
mångfalld, inkludering och tolerans. För att möjliggöra 
detta involveras kultur- och fritidsförvaltningen tidigt i 
stadsbyggnadsprocessen.

5

”Tillgången till kul-
turmötesplatser är en 

viktig faktor för att 
skapa profil och hem-
känsla, de bidrar till 

att människor rör sig 
ute och därmed ökar 

trivseln och säkerheten 
i området.”
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Behov

• Lokaler för föreningslivet 

2 000 m2 för kultur, bibliotek och 

fritidsverksamhet. 

• Idrottshall på cirka 3 000 m2

• Skolbarnomsorg, ungdom-

sverksamhet och mötesplatser.

Önskemål

• Yta för is- och curlinghall.

• Yta för smådjursgård. 

• Fotbollsplan 7-manna, 

 inklusive parkeringsplatser.

     Fotbollsplan 11-manna, inklu-
sive parkeringsplatser.

     Ridanläggning (i milot).

Hållbar stad

• Kultur- och fritidsmötesplat-

ser ger invånarna ökad hem-

känsla, identidet och mening. 

De främjar även ett aktivt liv och 

folkhälsa, samt bidrar till en aktiv 

och därmed trygg stadsdel.

• Invånare och besökare ska stimuleras till naturupplevelser.
• Möjligheten till fysisk aktivitet och naturupplevelser ska vara tillgäng-

lig för alla, och särskilt för barn, ungdomar, äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

• Lokaler ska kunna erbjudas barn, unga, äldre och personer med funktions-
nedsättning från morgon till kväll efter de olika målgruppernas behov. 

• Stor vikt ska läggas vid konstnärlig gestaltning.

Att planera långsiktigt hållbart - jämställdhet 
Alla barn och ungdomar i staden ska ha möjlighet att ta del av kultur- 
och fritidsupplevelser på sin fritid. Nämndens nyckeltal och statistik 
visar att flickor och pojkar tar del av stadens kultur- och fritidsverksam-
heter i olika utsträckning, och att de delvis är aktiva inom olika områ-
den. Jämställd planering innebär att ta hänsyn till olika typer av behov 
som kan uppstå på grund av att flickor och pojkar delvis har olika 
upplevelser och erfarenheter. Det kan exempelvis handla om att placera 
och utforma mötesplatser som upplevs som välkomnande oavsett kön.

Det är känt att vissa idrotter utövas av fler tjejer och andra av fler 
killar, och det är viktigt att skapa förutsättningar för alla barn och ung-
domar att vara aktiva inom idrottslivet. Den utökade kursverksamhet 
som planeras ska inte heller bidra till att cementera att en viss typ av 
fritidsaktivitet förväntas tilltala tjejer eller killar i högre utsträckning. 
Målet är att barn och ungdomar ska kunna välja fritidsaktivitet utifrån 
intresse och oberoende av kön.

Ett levande kulturliv ökar ett områdes attraktivitet och skapar 
förutsättningar för ett vitalt torg och en god livsmiljö. Tillgången till 
kulturmötesplatser är en viktig faktor för att skapa profil och hemkäns-
la, de bidrar till att människor rör sig ute och därmed ökar trivseln och 
säkerheten i området.

Samlokalisering – kultur-, biblioteks- och fritidsverksamhet
Ursviks nya invånare ska erbjudas service i form av kultur-, biblio-
teks- och fritidsverksamhet. För att möjliggöra samnyttjande av lokaler 
kommer kultur- och fritidsförvaltningen att analysera lokalbehoven för 
respektive verksamhet i en förstudie påbörjad hösten 2016.

Förstudien inkluderar bibliotek, fritidsgård/mötesplats för unga 
samt kulturverksamhet (kursverksamhet, spontankultur, kulturarrang-
emang och kulturgarantin). Ledord i förstudiearbetet ska vara samnytt-
jande och samverkan. Lokalerna bör i stor utsträckning kunna delas av 
kultur-, biblioteks och fritidsverksamheterna, samt göras tillgängliga för 
användning av allmänheten.

Färgbetydelse

Behov/önskemål i huvudsak löst.

Behov/önskemål kan lösas med mindre 

åtgärder.

Behov/önskemål är beroende av flera 

olika åtgärder för att lösas. 
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Den placering som förvaltningen utreder är den torgbyggnad som 
ligger centralt vid vad som planeras bli i korsningen mellan huvud-
gatan och Ursviks allé. Kultur- och fritidsförvaltningen ser att denna 
byggnad skulle kunna bli ett centrum för inomhusverksamheter med 
fokus på kultur, fritid och bibliotek.

Föreningars behov av lokaler
Möjligheter till ett aktivt föreningsliv bidrar till en levande stadsdel och 
möjliggör för föreningsdriven kultur- och fritidsverksamhet.Verksamhet 
för unga vuxna Ungdomsverksamhet för ungdomar från 15-25 finns 
i dagsläget på Aggregat i Kulturcentrum, med inriktning på skapande 
och kreativ verksamhet. Även Rissneambassadörerna har aktiviteter 
en gång i veckan för unga vuxna i aktivitetshuset i Rissne Motsvarande 
verksamhet till den som finns på Aggregat kommer troligen inte behö-
vas i Ursvik, men det kommer finnas behov av fler mötesplatser med 
verksamheter riktade till unga vuxna.

Idrottsanläggningar
I den högstadieskola som planeras i Ursviks Västra delar behöver minst 
en fullstor idrottshall ingå. Förvaltningen är även involverade i plane-
ringen av idrottsytor på vallen och i övriga Ursvik.

Mötesplats i Lilla Ursvik/Brotorp 
Området kommer att ha behov av lokaler för skolbarnomsorg för barn 
10 – 12 år (skolan ansvarar) och en öppen ungdomsverksamhet för 
unga i åldrarna 13 – 18 år. Förvaltningen undersöker möjligheter till 
samarbete med Solna i och med Brotorps närhet till Järvastaden. 

Torgetbyggnaden i centrala Ursvik 

kan komma att bli ett centrum för 

kulturverksamhet.

”Möjligheter till ett ak-
tivt föreningsliv bidrar 

till en levande stads-
del och möjliggör för 

föreningsdriven kultur- 
och fritidsverksamhet.”

KAPITEL 5
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Rekreationsområden, parker och allmänna lekplatser
Inom etapp 3, snett mittemot Hornbach i Ursvik, ska ett sammanhängande 
grönområde bevaras och utvecklas för lek ock rekreation. En större allmän 
lekplats planeras där. En stig ska sammankoppla den med ett garage med 
mindre bollplan på taket1.

Inom programområdet för Ursviks västra delar, delområde 2, planeras 
två större parker (stadsdelsparker), en kvarterspark samt ett flertal inn-
ergårdar. Stadsdelsparkerna föreslås bland annat innehålla lekplats för 
barn 1-12 år. Kvarterspark bör ha lekplats för barn 1-9 år. Utifrån befolk-
ningspognos finns behov av 7-manna bollplan i de västra delarna samt en 
mindre bollplan som bör ligga i anslutning till planerad skola. I övrigt ska 
parkerna attrahera och anpassas för alla åldrar och intressen. Det södra 
grönområdet (Kvarnkullen) kopplas mot Järvafältet och Igelbäckens natur-
reservat genom en grön aktivitetsvall mot Rinkeby samt även ett park-
stråk längs huvudgatan. Direkt väster och norr om programområdet finns 
friluftsområdena Järvafältet samt Igelbäckens naturreservat.  

Konst i offentlig miljö
De tre partgemensamma konstprojekten; Park i gata på Stallgatan; Drop 
Rock på torget vid Marieborgsgatan; och Marbles 2014 på Ursviks allé, 
invigdes 2015. Konsten är integrerade i stadsmiljön och utformades för att 
samspela med och samla människor som vistas vid eller passerar platser-
na. Konstprojekten utgör alla en plats där man kan stanna till och slå sig 
ner en stund.

Ytterligare konstverk finns på Kymlingeskolans gård. Här är den konst-
närliga gestaltningen, ”Natur++”, inspirerad av naturen och består av roliga 
bänkdjur och vackra ljus-träd. I samband med Ursviksskolans ombyggnad 
beställde Sundbybergs stad en konstnärlig gestaltning på skol- och förskole-
gården kallad ”Scenrum”. Gestaltningarna fungerar både som scen och konst-
närligt objekt. Staden har även beställt konstverk till förskolan Forskaren i 
etapp 3. Vid Brotorpshallen vid Ursviksvägen finns konstverket Yellow Flow. 
Sporthallen har en utvändig konstnärlig gestaltning i form av en klättervägg.

Konstnärlig gestaltning i de västra delarna
Precis som i det första delområdet kommer det även i Ursviks västra delar 
att uppföras konst på allmän mark genom det partsgemensamma samar-
betet. Arbetet med detta är påbörjat. På kvartersmark ansvarar enligt avtal 
exploatör/byggföretag för den konstnärliga gestaltningen.

Staden beställer konst till sina egna byggprojekt (ex. skolor, förskolor 
och sporthallar), enligt enprocentregeln2.

Syftet med den konstnärliga utsmyckningen är att skapa karaktär och 
ge den nya stadsdelen en själ samtidig som man vill skapa mötesplatser, 
upplevelser och liv i gatubilden. Platser för konst kommer att identifieras i 
det fortsatta arbetet.
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Ishall och curlinghall 
Att ishallen i centrala Sundbyberg ursprungligen byggdes om från 
utomhusbana till inomhushall har medfört stora tekniska problem. 
Hallen har problem med permafrost i marken och andra funktionella 
brister. Det kan bli aktellt att bygga en ny ishall med en annan place-
ring i staden, det gäller även curlinghallen. Ursvik kan vara en möjlig 
placering.  

Utveckling av Miloområdet
Sundbybergs stad köpte år 2011 Miloområdet av Fortifikationsverket. 
Kommunens intentioner är att använda marken till samhällsändamål. 
Särskild vikt ska läggas vid att säkra förutsättningarna för tillgänglighe-
ten till Igelbäckens naturreservat samt olika kommunala verksamheter 
och serviceinrättningar, för i första hand invånare i Ursvik men även för 
besökanden från andra platser.

Ridanläggning – vilande projekt
En ridanläggning med plats för ca 36 hästar i anslutning till naturreser-
vatet har planerats i norra Milot. Ridanläggningen planeras innehålla 
ridskola för barn och unga samt en mötesplats där barn och unga kan 
fördjupa sitt intresse för hästar. Verksamhet ska även erbjudas personer 
med funktionsnedsättning. Marken vid Milot måste saneras och projek-
tet är för närvarande vilande.

Idrott och friluftsverksamhet i Milo-området
Förstudiemedel finns för att undersöka möjligheten att förlägga en 
konstgräsplan i Milot. Förstudiemedel finns även för en motionsgård. 
Framtiden för den nuvarande motionsgården (Ursviksvägen) är osäker. 
Användandet av motionsområdet väntas att öka väsentligt och en ny 
motionsgård behövs.

Fotbollsplan och motionsgård behöver liknande funktioner, par-
keringsplatser, omklädningsrum, café m.m. Det är även lämpligt att 
placera kanslilokaler för föreningar på samma plats. Det kan även fin-
nas samordningsmöjligheter med det garage som stadsbyggnads- och 
miljönämndens tekniska enhet behöver i området. I den nya motions-
gården önskas även möjlighet att skapa lokaler för ”mindre” idrotter så-
som budo, fäktning, pingis, klättring m.m. Även en eventuell placering 
av smådjursgård och enklare naturrum utreds av förvaltningen under 
2017. Milot kan vara en möjlig placering för verksamheter, idag huserar 
bland annat en parkourförening där.

”Syftet med den konst-
närliga utsmyckningen 

är att skapa karaktär 
och ge den nya stadsde-
len en själ samtidig som 

man vill skapa mötes-
platser, upplevelser och 

liv i gatubilden.”

1 För mer info se planbeskrivning och kvalitetsprogram för Etapp 3 på www.sundbyberg.se

2 Av Sundbybergs stads översiktsplan framgår att: ”Målsättningen bör vara att cirka 1 % av 
produktionskostnaden ska användas till konstnärlig utsmyckning. Den målsättningen ska 
gälla vid all form av bebyggelse, det vill säga även när kommunen bygger. Det ska också 
kunna gälla såväl den inre som den yttre konstnärliga utsmyckningen. 

KAPITEL 5
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Vallplanen  

Verksamheter (kultur- bibliotek, fri�d 
etc) 2 000 m2 planeras i Torghuset.  

idro�shall, cirka 3 500 m2 planeras på 
skoltomten. (En fullstor, delbar hall.)

Ak�viteter. I parkerna planeras det för 
diverse ak�vitetsytor, bland annat 
7-manna bollplan = 

Konst (befintlig) komple�eras med fler 
ställen som utreds.

Ursvik norra  

Torgetplanen  

Böjen  

Norra stadsdelsparken
Älvdansparken 

Ursvik södra  

I

K

A

K

A

A

V

A

K

K

Området är indelat i olika detaljplaner.

V

I

A

K

Kultur och Fri�d (170510)

Södra stadsdelsparken
Kvarnkullen 

K?

K?

K?

K?

K?

K?

Staden planerar för kultur och fritid 

i de västra delarna av Ursvik. Ytor 

och lokaler måste möjliggöras flera 

år i förväg.
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Återvinningsstationer
För att täcka behovet av att kunna återvinna förpackningar och tidning-
ar i Ursvik behövs på sikt minst fem återvinningsstationer på platser 
valda utifrån avfallsrådets riktlinjer2. I dagsläget finns en på Milstens-
vägen och en på återvinningscentralens område. Här behövs behållare 
för glas-, metall-, plast- och pappersförpackningar samt tidningar. Inom 
detaljplanen för Etapp 3 planeras för en station, i närheten av den gräs-
beklädda terminalbyggnaden. Planprogrammet för Ursviks västra delar 
möjliggör för två stationslägen i anslutning till aktivitetsvallen, söder 
och norr om Ursviks allé.

Återvinning och avfall
Staden har antagit en avfallsplan gemensam för nio 
norrortskommuner1. Planens övergripande mål är att 
kommunerna ska verka för att skapa ett hållbart samhälle 
med ökad återvinning och där avfallshanteringen utgår från 
människors behov och anpassas så att alla kan använda 
insamlingssystemen och att de upplevs som enkla, bekväma 
och lättillgängliga.

6

”Av matavfallet ut-
vinns biogas och bio-

gödsel, av restavfallet 
utvinns fjärrvärme och 
el, av tidningarna blir 
det nya tidningar, toa-

lettpapper, med mer.”
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Behov

• 5  Återvinningsstationer (2 

finns idag).

• 1 Återvinningscentral (saknas)

• 1 Terminalbyggnad finns med 

en sopsug för 4 500 bostäder. 

Önskemål

• Återvinningsstation kan även 

med fördel placeras i en lokal på 

bottenplan i bostadshus, med 

enklare försäljning. En inbju-

dande återvinningsmiljö kan 

innebära mer återvinning. 

Hållbar stad

• Socialt hållbara stadsdelar 

karaktäriseras ofta av att invånar-

na är delaktiga, engagerade och 

öppna gentemot varandra. Ytor 

behövs för återbruk, loppisar etc.

 
 

Sundbybergs återvinningscentral
På Enköpingsvägen 129, i sydvästra hörnet av Ursvik, ligger återvin-
ningscentralen Kvarnkullen som ägs och drivs av SÖRAB3. Där kan 
hushåll kostnadsfritt lämna grov-, bygg-, trädgårds-, el-, och farligt 
avfall samt kläder och prylar till återbruk. En omlokalisering utreds då 
bostäder ska byggas på plasten. SÖRAB utreder för en Återbrukspark i 
Rissne.

En kvartersintegrerad mindre återvinningscentral i butikform kan 
bli aktuellt i en kommande detaljplan i nordväst (”böjen”). Denna skulle 
kunna vara bemannad och även innefatta försäljning av batterier, kärl, 
jord, glödlampor etc.

Avfall och återvinning
En annan återvinningsstation finns inne på återvinningscentralen 
Kvarnkullen, Enköpingsvägen 129, och är således tillgänglig när åter-
vinningscentralen är öppen. Stationerna ägs och drivs av Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingen (FTI). Fler återvinningsstationer finns hos 
www.ftiab.se.

I Stora Ursvik finns en sopsug som tar emot hushållsavfall sorterat i 
tre fraktioner; matavfall, restavfall och tidningar, från i dagsläget cirka 
1600 lägenheter. Sopsugen är gjord för att försörja cirka 4 500 bostäder, 
men kan klara att försörja uppåt 8 000 bostäder, eventuellt kan då behö-
vas extra cointainers utomhus för att klara av exempelvis helger.

 Varje avfallsslag har varsitt inkast vid husen. Därifrån transporteras 
det, via rör i marken, till en terminalbyggnad på Gamla Enköpings-
vägen. I terminalen landar varje avfallsslag i varsin container. Conta-
inrarna skickas sedan till varsin anläggning som behandlar avfallet; 
av matavfallet utvinns biogas och biogödsel, av restavfallet utvinns 
fjärrvärme och el, av tidningarna blir det nya tidningar, toalettpapper, 
med mer.

1 Kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands 
Väsby och Vallentuna. Tillsammans äger de avfallsbolaget SÖRAB. 

2 Detta ska inte förväxlas med Boverkets allmänna råd gällande hushållsavfall i flerbostads-
hus där rekommendationen är maximalt 50 meter från entré till insamlingsplats.

Färgbetydelse

Behov/önskemål i huvudsak löst.

Behov/önskemål kan lösas med mindre 

åtgärder.

Behov/önskemål är beroende av flera 

olika åtgärder för att lösas. 
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Befolkningsunderlag redan uppnått
Det är upp till intresserade vårdgivare att söka auktorisation för att 
bedriva vårdverksamhet i den nya stadsdelen, och dessa ansvarar då för 
att lokalfrågan blir löst. Dock kan olika verksamheter behöva specifika 
krav på lokalerna.

Landstingets tidigare bedömning innebär att befintliga vårdgivare 
i kommunen kommer att kunna täcka upp för befolkningsökningen 
under de inledande åren, men på sikt behövs fler husläkarteam. En 

Sjukvård och 
landstingsservice
Traditionellt sett har sjukvården tillhandahållits av 
Landstinget. I och med lagändringar så styr marknaden 
numer vårdetableringar. Vissa vårdinstutioner kräver 
specifika funktioner och lokalkrav för att inhysa sin 
verksamhet medan byggnadsprocessen å andra sidan inleds 
flera år innan lokalerna står färdiga för uthyrning. Detta 
innebär en utmaning för planeringen av den nya stadsdelen.

7

”Idag saknas vårdser-
vice helt och hållet i 

Stora och Lilla Ursvik”
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Behov

   Vårdcentral.
   Barnavårdscentral.
   Mödravårdscentral.
   Tandläkare.
   Barnhälsovård.
   Husläkare.

Önskemål

   Även sjukvårdsservice såsom    
sjukgymnast, naprapat etc. är
önskvärt i en stadsdel.

Hållbar stad

   När man är sjuk vill man 
inte behöva göra långa resor 
för att få vård. Sjukvårdsservice 
stimulerar även handel, kanske 
kan det innebära att stadsdelen 
får ett apotek?

vårdcentral kräver cirka 8 000 invånare inom ett upptagningsområde. 
Cirka 10 000 invånare krävs för att inhysa fyra-fem husläkarteam med 
ett lokaltillskott om cirka 500 m2. För barnmorskemottagning och barn-
hälsovårdsverksamhet krävs ett underlag om cirka 400 barn i ålders-
gruppen 0-3 år för en barnavårdscentral1. Det underlaget uppnåddes 
redan under år 2015 i Stora Ursvik. En tillsatt lokalgrupp för Ursviks 
västra delar (med markägare och kommun) undersöker lämpliga lägen 
för denna typ av verksamheter. Om önskemål från vårdgivare i ett tidigt 
skede inte går att bemöta för lokalerna finns en risk att det blir för sent 
eller för trångt att hysa in verksamheterna i den kvarstående bebyggel-
sen när det väl uppstår ett akut behov. En framförhållning på flera år är 
således ett måste.

1 Uppgifter hämtade från Landstinget, hösten 2016.

BVC?

HL?

VC?

HL?

HL? HL?

Sjukvård (170328)
Drivs av privata vårdgivare, 
med specifika lokalkrav.

Idag saknas vårdservice i Ursvik. 

Barnavårdscentral, befolkningsunderlag finns.
Mödravårdscentral, befolkningsunderlag finns.
Barnhälsovård, befolkningsunderlag finns.
  
Vårdcentral. Behöver lokal på minst 500 m2 
per cirka 8 000 invånare.
 
Husläkarteam. Lokalanspråk på totalt 500 m2 
per 10 000 invånare (4-5 team). För ett
fullt utbyggt Ursvik behövs totalt 6-7 team.

BHV?

BVC
MVC
BHV

VC

HL

   Ursvik norra 

Böjen  

Vallplanen 

Ursvik södra  

Torgetplanen 

!

VC?

MVC?

MVC?

VC?

Färgbetydelse

Behov/önskemål i huvudsak löst.

Behov/önskemål kan lösas med mindre 

åtgärder.

Behov/önskemål är beroende av flera 

olika åtgärder för att lösas. 
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Befintlig service
I Ursvik finns 2017 bland annat lokal med gym, minilivs och ombud 
för Shenker och SL, restauranger, frisör och öppna förskolor. Idag 
saknas i Ursvik och närområdet bland annat Systembolag, detaljhandel 
och biograf och även restaurang- och pubutbudet är högst begränsat. I 
takt med utbyggnaden av området tillkommer dock ytterligare lokaler 
för närservice.

Handel och kontor samt 
övrig service
Detta kapitel innefattar detaljhandel, kommersiell service, 
restauranger, andliga samlingslokaler, arbetsplatser och 
de typer av service där utbudet till stor del styrs av 
marknaden. Kommunen, byggherrar och markägare måste 
dock arbeta tillsammans för att göra området attraktivt och 
möjliggöra för lokaler.

8

”För en blandad stads-
del är även arbets-

platser av betydelse. 
Fastigheter för större 
arbetsplatser finns ej 

idag i Ursvik.” 
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Behov 

• Möjliggör för lokaler i 

entréplan med högre takhöjd, 

lämpliga fönsterstorlekar etc. 

• Planera för kontor och ar-

betsplatser. 

 
Önskemål 

• Möjliggör även för idkare 

med mer specifika lokalkrav. 

• Uttryck en varumärkesprofil 

som ledstjärna för området.

• Samlingslokal för Ursviks 

invånare och föreningsliv. 

 
Hållbar stad

• För att skapa en stadsdel 

som är ”levande” med varierad 

och önskad service behövs både 

dagbefolkning (arbetsplatser) 

och kvälls- och nattbefolkning 

(bostäder). 

• En levande stadsdel bidrar 

även till att invånarna känner sig 

mer trygga och bidrar till ökad 

tillgänglighet, delaktighet och 

ett högre välbefinnande.

Hur planeras för kommersiell service?
Ursviksprojektet har tagit fram en inriktning för hur Ursvik bör vara när 
det är fullt utbyggt: 

• Förutsättningar för handel ska ges så att de som bor och arbetar i   
  området får god närservice.

• Alla konsumentgrupper ska ha god tillgänglighet till handel.
• Det ska finnas attraktiva butiker och det ska vara attraktivt att handla 

för de som bor och arbetar i området.   

Ett lokalt service- och näringsliv är en viktig utgångspunkt i planering-
en av Ursvik. Goda konkurrensförhållanden och ett varierat handelsut-
bud är faktorer som bidrar till områdets attraktivitet. Den bostadsnära 
servicen med korta gångavstånd är också en viktig funktion för många 
människor. Detta gäller inte minst för personer med funktionsnedsätt-
ning, äldre, barnfamiljer och alla som saknar bil. Närservice fyller också 
en viktig social funktion som mötesplats, särskilt för äldre invånare. 
Konkurrensen för små centra, stadsdelscentra och små stadskärnor är 
hård. För att klara och behålla service i närområdet behövs en mix av 
butiker och ett samarbete mellan alla intressenter. Lokalisering och 
uppföljning av närservice ses kontinuerligt över av de partgemensam-
ma arbetsgrupperna för stadsbyggnadsprojektet Ursvik. Innehåll och 
lokalisering styrs dock utifrån behov och marknadsförutsättningar.

Arbetsplatser
För en blandad stadsdel är även arbetsplatser av betydelse. Fastigheter 
för större arbetsplatser är inte planerade inom delområde 1 i Ursvik. 
Planprogrammet för Ursviks västra delar möjliggör däremot ett antal 
lokaliseringar för kontorsbebyggelse: i anslutning till Ursviks torg, vid 
landfästet för bron till Rinkeby, samt i områdets södra delar. I direkt 
anslutning till Ursvik i söder, finns kontorsytor om cirka 93 000 m2 i 
bankhus 90. SEB som har huserat där sedan 1990-talet har dock sagt 
upp kontraktet och lämnar lokalerna före våren 2018.

Handel
Handelns omfattning och profil i Ursvik är svår att bedöma. Områdets 
konsumentprofil, olika branschers etableringsvilja, läge, utrymmes-
behov, kollektivtrafik, hållplatser, bilparkering och hyressättning är 
viktiga förutsättningar för handelsetablering. Lokalisering av handel är 
avhängigt aktörernas bedömningar och investeringsvilja.

Färgbetydelse

Behov/önskemål i huvudsak löst.

Behov/önskemål kan lösas med mindre 

åtgärder.

Behov/önskemål är beroende av flera 

olika åtgärder för att lösas. 
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Långsiktig och professionell förvaltning tillsammans med bra 
butiker är nödvändigt för att skapa ett framgångsrikt handelsstråk. För 
att öka bärkraften i etableringar bör olika former av samverkan prövas. 
Lösningar där kommersiella, offentliga och frivilliga verksamheter hit-
tar nya former för samverkan ökar förutsättningarna för handelsetable-
ring och gör att gränsen mellan kommersiell och offentlig service blir 
flytande. Ursvik bör kunna erbjuda lokaler som enkelt kan anpassas till 
olika typer av verksamheter, hur detta ska bli möjligt diskuteras mellan 
de olika parterna i stadsbyggnadsprojektet (lokalgruppen).

Handelns utredningsinstitut (HUI) har gjort en rapport, sommaren 
2016 som beaktar Ursviks kommande handel. Därtill har Optimal 
anlitats av markägaren för att få en kompletterande bild av behovet av 
kommersiella lokaler.

Runt Ursviks torg, med hållplats för tvärbanan, bör på sikt goda 
förutsättningar för handel finnas och här planeras huvudparten av 
den kommersiella servicen med dagligvaruhandel och butiker ävan i 
anslutning till den norra tvärbanehållplatsen bedöms läget vara gott. 
Eftersom utbyggnaden av Ursvik sker i etapper blir det dock viktigt att 
etablera handel stegvis även innan Ursviks torg är etablerat. Byggstart 
för Ursviks torg ligger kring år 2018.

Planprogrammet för Ursviks västra delar möjliggör för verksamhets-
lokaler i alla delar av planområdet. Utrymme ges för lokaler och andra 
mindre etableringar i flera av bostadskvarterens bottenvåningar. De 
verksamheter som integreras i bostadsbebyggelsen på detta sätt plane-
ras vara av typen mindre kontor, butik eller café/restaurang. 

Andliga samlingslokaler 
Idag finns vid norra delen av Stallgatan Svenska Kyrkan med öppen 
förskola och babycafé. Församlingarna har uttalat att de inte ser behov 
av en kyrkobyggnad i Ursvik. Däremot finns behov av hyrda samlings- 
och verksamhetslokaler. Dessa lokalers lokalisering kan sett över tid för-
ändras i takt med Ursviks utbyggnad. Eventuellt kan det finnas möjlig-
het att koppla dessa verksamheter med annan service som till exempel 
bibliotek och/eller mötesplats för unga. En moské planeras att byggas 
några hundra meter från Ursvik, i Rinkeby, på Rinkeby Allé 11. 

”Ursvik bör kunna 
erbjuda lokaler som 
enkelt kan anpassas 

till olika typer av 
verksamheter.”

1 Detaljplanen Kvarnfallet (Rinkeby Allé och del av Hjulstavägen) antogs den 27 oktober 2016 i 
Stockholm.

KAPITEL 8
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  Service

  Handel

  Mat & Dryck

  Dagligvaror

  Övrigt  - plats för   
  organisk tillväxt

 Observera att kategorin  
 ”Övrigt” styrs av efterfrå-  
 gan: här bör finnas flexibla   
 lokaler som på sikt kan an-  
 vändas för verksamheter   
 som inte kräver stora flöden,  
 exempelvis kontor.

Optimal har tagit fram en analys 
(2016) som förutspår hur handeln 
kan te sig i ett framtida Ursvik.
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Serviceprogrammet 2017-2030

Närområdet fungerar som en yttre ring som kan samla upp viss service 
som saknas i den egna stadsdelen. Exempelvis bidrar Hallonbergen 
framförallt med kulturverksamheter, biblotek, tandläkare och vårdcen-
tral medan Brotorp och Ör har ett nämnvärt idrottsutbud. Sundbyberg 
C räknas inte till närområdet, då det tar mer än 20 minuter att resa dit 
med den kollektiva trafiken. Dock så kommer tvärbanan (klar 2021) ge 
snabbare anslutningar till omkringliggande kommuner.

Service i närområden

i närområdet precis utanför Ursvik (gång- och cykelavstånd) 
finns också närservice av olika slag. Vid Enköpingsvägen 
finns exempelvis bland annat bensinstation, bilprovning, 
snabbmatsrestauranger, livsmedelsaffärer och byggvaruhus. 
Även intillliggande stadsdelar har service att erbjuda 
Ursviksborna.

9

”I Hallonbergen finns 
exempelvis apotek, bib-

liotek, tandläkare och 
vårdcentral”
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Hallonbergen
I Hallonbergen finns bland annat en livsmedelsaffär och en bensinsta-
tion med minilivs. I Hallonbergens centrum finns ett antal butiker, res-
tauranger och caféer, ett apotek, ett gym, vårdcentral, folktandvård och 
bibliotek. Här finns även fritidsgården Fritiden och Kulturcentrum med 
konsertsal, teaterlokal, danssalar, musikrum och sammanträdesrum. 
Här finns den kommunala musikskolan med verksamhet för barn och 
ungdomar mellan två och arton år samt Aggregat som är en skapande 
verksamhet för unga mellan 15-25 år. Föreningslivet i Sundbyberg har 
möjlighet att boka lokaler i Kulturcentrum. Här finns även utställnings-
lokal där barn och unga kan ställa ut konst.

I Utbildningscentrum finns enheten för vuxenutbildning med Kom-
vux och svenska för invandrare (sfi) och enheten för vägledning och ar-
bete som erbjuder försörjningsstödstagare vägledning, utbildning och 
stöd. Här finns även Kulturama, som har skola med estetisk inriktning 
för skolår fyra till nio. I anslutning till Utbildningscentrum finns en 
mindre konstgräsplan och en mindre spontanidrottsplats.

I Hallonbergen finns en kommunal och två fristående förskolor, 
öppen förskola som drivs av kommunen och sporthall. Här finns även 
äldreboendet Lötsjögården med bibliotek och öppen träffpunkt för 
äldre samt lokaler för hemtjänsten. De boende i Ursvik som har behov 
av hemtjänst idag får sin service och omsorg från hemtjänsten i Hallon-
bergen. I Hallonbergen ligger även Sundbybergs stadshus med besöks-
adress Östra Madenvägen 4. 
 
Ör
I Ör finns den kommunala förskola Blåklockan med verksamhet i åtta 
avdelningar.

2012 påbörjades ett programarbete för att bygga om Örskolan till 
en tvåparallellig F-6 skola. Den ursprungliga bostadsutbyggnadsplanen 
för området har nu reviderats. Programarbetet för Örskolans utbyggnad 
ska ta hänsyn till förändringar i det reviderade förslaget, som kan ha 
betydelse för hur skolan byggs ut.

Vid Örskolan finns en mindre konstgräsplan för spontanidrott. Vid 
nya Örvallen ligger Sveriges nationalarena i baseboll, hemmaplan för 
Sundbybergs basebollag. Här finns både en stor (11-manna) och en lite 
mindre (7-manna) konstgräsplan för fotboll. Det finns även en pump-
track och skatemoduler bredvid basebollplanen.

En arkitekt har tagit fram förslag för bland annat två 11-manna 
fotbollsplaner och omklädningsrum, i arbetet ingår även att de ser 
över möjlighet till en eventuell utbyggnad av rackethallen. Kopplingen 
mellan idrottsområdet i Ör och Ursviks friluftsområde ska stärkas. I om-

Behov 

• Även stadsdelarna runt 

Ursvik växer, liksom trycket på 

dess verksamheter. Den service 

som Ursviksborna kan nyttja i 

närområdet idag kanske inte 

räcker till för framtidens behov. 
 
Önskemål 

• Barn, äldre, funktionshindra-

de med fler har större behov 

av service i närområdet och 

inta lika lätt att röra sig mellan 

stadsdelarna.  

  
Hållbar stad

• Det är viktigt att det möjlig-

görs för boende i olika stadsde-

lar att mötas och inte isoleras 

och segregeras i sina områden 

– ett strategiskt placerande av 

kommunens verksamheter geo-

grafiskt är en av fler åtgärder 

som kan främja detta.

Färgbetydelse

Behov/önskemål i huvudsak löst.

Behov/önskemål kan lösas med mindre 

åtgärder.

Behov/önskemål är beroende av flera 

olika åtgärder för att lösas. 



42

rådet är även Råstaryttarna verksamma, samt en rackethall belägen.
I Ör finns ett boende för bostadslösa, personer som är rehabiliterade 

från missbruk. Idag finns sex så kallade träningslägenheter. Inriktning-
en är att utöka boendet och beslut finns om förstudie och programarbe-
te. 
 
Rissne

I Rissne Centrum finns närservice av olika slag; bland annat en livs-
medelsbutik, ett antal mindre butiker och restauranger, mindre apotek, 
vårdcentral med barnavårdscentral, mödravårdcentral och distriktsskö-
terska. Här finns den kommunala skolan Grönkullaskolan, F-9 skola 
samt en grundsärskola (1-9) och Löfströms gymnasium. I Rissne finns 
även kommunala förskolor och förskola i fristående regi, ett aktivitets-
hus för unga med fritidsgård, sporthall, idrottsplats och folkhögskola. 
Rissnekyrkan är en stadsdelsförsamling i Rissne med ekumenisk inrikt-
ning som är ansluten till Svenska Baptistsamfundet. Här erbjuds bland 
annat öppen förskola, babycafé och seniorsamlingar.

Brotorp
I Brotorp finns en kommunal fullstor sporthall1 som används av 

skolan och föreningslivet. Verksamheten är förutom skolidrottsunder-
visningen inriktad på träning och matcher med mindre publikplatser. 
Komplementutrymmen såsom omklädningsrum med mera används 
även av fotbollen (Lilla Ursviks konstgräsplan) och för besökare till 
Ursviks motionsområde. Hallen används för skolidrottsundervisning av 
Ursviksskolan, Vittraskolan och Älvkvarnsskolan.

I Brotorp finns en ICA Nära-butik med uttagsautomat, post- och 
spelombud. Bredvid livsmedelsbutiken finns en återvinningsstation 
med behållare för glas, metall, plast, papper och tidningar. Stationen 
ägs och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). 

Stadsutveckling Hallonbergen-Ör och Rissne:
I Hallonbergen och Ör samt Rissne pågår utvecklingsarbete och för-

tätningsprojekt. Mer om det kan bland annat läsas på stadens hemsida: 
sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-byggprojekt/stadsut-
vecklingsprojekt/hallonbergen-och-or.html. Totalt väntas Hallonbergen 
och Ör fördubblas i invånarantal till 2030 med ca 5 000 nya bostäder. 

”Totalt väntas Hallon-
bergen och Ör fördubb-

las i invånarantal till 
2030 med ca 5 000 

nya bostäder.”

1 20 x 40 meter.

2 ’23 För mer info se planbeskrivning och kvalitetsprogram för Etapp 3 på www.sundbyberg.
se

3 24 För mer info se plan- och övergripande gestaltningsprogram för Ursviks västra delar på 
www.sundbyberg.se

KAPITEL 9
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Till närområdet räknas Rissne, 
Hallonbergen, Brotorp och Ör, då 
de stadsdelarna, för en majoritet, 
kan nås med gång- eller cykel 
inom en rimlig tidsåtgång.
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Bilagor

Bilaga 1 
Befolkningsutveckling och bostadsbyggande år 2016-2030

Se bild/tabell längst ned på sidan, prognos från 2016-08-29.

Bilaga 2 
Gemensamma utgångspunkter för planeringen är de styrande dokumenten

Sundbybergs stads vision
Hösten 2016 (24/10) beslutade kommunfullmäktige i Sundbyberg om en vision för staden som 

lyder "Sundbyberg växer med dig!" och de nya kärnvärdena levande, nytänkande och tillsammans. Den 
nya visionen är ledstjärnan mot år 2030. Under hösten 2016 pågår arbetet med det interna dialogarbe-
tet och implementeringen för anställda inom Sundbybergs stad.

Sundbybergs stads översiktsplan
I februari 2010 antogs nu gällande översiktsplan för Sundbybergs stad. Under 2012 pågick ett ar-

bete med förslag till ändringar av översiktsplanen och ändringarna antogs av kommunfullmäktige den 
25 mars 2013. I den nyantagna översiktsplanen ingår Sundbybergs stads riktlinjer för bostadsförsörj-
ning. Översiktsplanen utgår ifrån de tre perspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och 
dessa perspektiv ska vara vägledande för all planering i staden. Det finns åtta prioriterade områden 
som lyfts fram; trygghet, folkhälsa, tillväxt och gott företagsklimat, trafik, blandad bebyggelse, kultur 
som drivkraft, gröna ytor och idrott samt ökad integration. Samtidigt fortsätter befintliga fördjupade 
översiktsplaner för Ursvik och Brotorp att gälla också inom den nya översiktsplanen.

Planeringen av kommunal service i Ursvik ska stödja övergripande planeringsmål och miljö- och 
gestaltningsmässiga utgångspunkter för områdena. Även andra internationella, nationella och kom-
munala styrande dokument ska ligga till grund för planeringen.

För delområde 1 och Program för Ursviks västra delar
Som övergripande planeringsdokument har en fördjupad översiktsplan tagits fram 2003. Den kom-

pletterades 2015 med ett övergripande program för Ursviks västra delar samt ett gestaltningsprogram.

1 Inrättat av kommunfullmäktige 2004 med stöd av miljöbalken. Inrättat av kommunfullmäk-
tige 2004 med stöd av miljöbalken.

2 

Befolkningsutveckling 2016 till 
och med 2030 totalt för Ursvik, 
ur Befolkningsprognos för Sund-
bybergs stad 2016-08-29. 
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Sammanfattning av innehåll i Fördjupad översiktsplan och Miljö- och gestaltningspro-
gram för Stora Ursvik: Mål och inriktning på planeringen

Utbud och lokalisering av service
• Det ska finnas ett tillräckligt och väl lokaliserat utbud av service och bostäder.
• Bostäder, kontor, verksamheter och service ska så långt det är möjligt blandas för att få en större variation 

av funktioner och på så sätt öka livet i områdena över hela dygnet. 

Områdena ska utformas till att vara jämställda och jämlika. Det innebär en serviceplanering som utgår 
från:

• Oavsett kön, etnicitet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsförmåga 
eller ekonomiska förutsättningar ska individen behandlas lika och ges samma möjligheter utifrån skilda 
förutsättningar och behov.

• Sociala analyser som baseras på statistik och annan fakta för att lära om medborgarnas förutsättningar, 
villkor och behov.

• Möjlighet att leva, bo, röra sig och organisera sitt vardagsliv ska ske på lika villkor utifrån olika möjlighe-
ter och förutsättningar.

• Blandade bostads- och upplåtelseformer ger förutsättningar för en allsidigt sammansatt befolkningsstruk-
tur.

• Ett demokratiskt, jämställt och jämlikt medborgarinflytande för utveckling och förändring.

När områdena är fullt utbyggda
• Områdena ska vara tillgängliga för alla.
• Områdena ska utformas och underhållas så att de tillgodoser allas behov av framkomlighet – barn, perso-

ner med funktionsnedsättning, äldre, bil-, buss-, spårvägstrafikanter, cyklister och fotgängare.
• Det ska vara lätt att nå grönstråk och grönområden, Igelbäckens naturreservat och olika kultur- och fri-

tidsaktiviteter.
• Bostäderna i Ursvik och Brotorp ska planeras så att allas behov av funktionell och god boendemiljö kan 

uppnås.
• Tillgängligheten till och från områdena ska vara god.
• En god kollektivtrafikförsörjning ska erbjudas där ingen bör ha längre än 200 meter till sin närmaste 

hållplats. 
 

 

1 30 Tillgänglighet är ett prioriterat område vars krav påverkar såväl den yttre miljön, den 
offentliga miljön, lägenheternas boendemiljö, kollektivtrafiken, information och kommuni-
kation. För att skapa en stadsdel för alla är det viktigt att kommunal och annan service 
utformas så att tillgängligheten säkras. Planeringen av Ursvik och Brotorp ska leva upp till 
Sundbybergs stads policy för en tillgänglig stad antagen av kommunfullmäktige den 18 
oktober 2010 och gäller till och med oktober 2014.

2 31 Den fysiska utformningen styrs av plan- och bygglagen, miljöbalken, olika plan- och 
programhandlingar. Utformningen av den offentliga miljön och bostäderna ska ske utifrån 
samhällets krav på tillgänglighet.
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Trygghet 1

• I Ursvik och Brotorp ska det vara tryggt och säkert att vistas under alla 
tider på dygnet.

• Man ska kunna ta sig mellan olika bostadsområden och stadsdelar utan 
att passera något som upplevs som otryggt. Bilar, cyklar och gående bör 
koncentreras till samma stråk och vara synliga intill varandra.

• Stadsdelen ska vara överskådlig och det ska vara lätt att orientera sig.
• Det ska tydligt framgå vad som är offentligt och privat i ett område.
• Det ska finnas ordentlig belysning vid gator, parkeringar och andra miljöer 

där människor rör sig.
• Upplevelsen av trygghet ska förstärkas genom att skapa mötesplatser med 

möjlighet till socialt utbyte mellan människor med olika bakgrund och i 
olika åldrar.

• Ungdomars behov av mötesplatser ska särskilt beaktas.
• Barn och ungdomars skolvägar ska vara trygga och säkra.

Hållbarhetsmål 2

Service och lokaler:

Mål A, God service under utveckling och i den färdiga staden:
• Ta fram en strategi för att styra och stimulera etablering av tillfälliga lös-

ningar för serviceunder byggskedet.
• Ta fram en långsiktig strategi för att tillgängliggöra området för olika verk-

samheter som uppmuntrar till en dagsbefolkning inom Ursvik västra delar 
efter byggskedet.

Mål B, flexibla lokaler i bottenplan:
• Strategisk flexibilitet i detaljplan avseende olika typer av användningsända-

mål beroende på läge.
• Utveckla en strategi för bottenvåningar som ger utrymme för olika använd-

ningar, genom våningshöjder, möjlighet till 3D-fastighetsbildning etc.

Mål C, brukardeltagande vid utformning av gemensamma lokaler:
• Utvärdera möjligheten till brukardeltagande för inredning av gemensamma 

lokaler i skola eller fritidsgård. 

1 I Miljö- och gestaltningsprogrammet redovisas olika trygghetsåtgärder när det gäller 
utformningen av gator, fasader och boendemiljöer.

2 Enligt Måldokumentet för ett hållbart Ursvik ( juni, 2015) som lyder under Ursviks västra 
delar, planprogram (2015-08-21).
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Barnavårdscentral 
Mödravårdscentral 
Barnhälsovård
Vårdcentral
Husläkarteam

Verksamheter
Ak�viteter
Konst

Förskolor
Tf förskola
Skola och idro�shall

Kor�ds�llsyn för ungdomar
Daglig verksamhet
Gruppboende

Äldreboende
Mellanboende
Hemtjänst
Träffpunkt
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? = Ingen placering eller plan finns
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A 
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K?

TP

MVC?

Kartan visar på ett sammanfattat 
behov av nya etableringar för en 
folkmängd på 10-15 000 personer 
vilket Ursvik enligt befolknings-
prognos (160829) når 2022-2025.

Bilaga 3
Sammanställning av de behov och verksamheter som önskas åtgärdas
2017-2030 i Ursviks västra delar.

W
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Ej påbörjad stads-
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och färdigbyggda
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Plan över Ursviks västra delar (juli, 2017)
Nya gator och kvarter 


