
DETALJPLAN FÖR DEL AV STORA URSVIK 
ETAPP 1B I SUNDBYBERG

KVALITETSPROGRAM 

2006 06 30  rev 070904

SAMRÅDSHANDLING



Detta kvalitetsprogram har tagits fram av:
BRUNNBERG & FORSHED ARKITEKTKONTOR AB
i samarbete med:

SUNDBYBERGS KOMMUN
STORA URSVIK KB
NCC
VASAKRONAN

Kvalitetsprogram    Etapp 1B  Stora Ursvik



2Kvalitetsprogram Etapp 1B Stora Ursvik

Innehåll:

Kvalitetsprogrammet syfte och status   s 2

Angöring till området     s 3

Övergripande karaktär    s 3

Grundprinciper, offentlig miljö  s 4

Torg och platser     s 5

Allaktivitetspark    s 6

Tillgänglighet naturmark
Igelbäckens natureservat   s 7

Gator       s 8-10      

Bebyggelsekvalitéer     s 11

Kvarterets element    s 12

Komplementbyggnader   s 13

Bildexempel     s 14-17

Illustration     s 18

Kvalitetsprogram Etapp IB Ursvik

Kvalitetsprogrammets mål, syfte och status.

Genomförandet av ett så omfattande område som stora Ursvik utgör, kommer att sträcka 
sig över en lång tid. Kontinuitet och förståelse för grundidén är viktig att upprätthålla för 
alla inblandade parter under hela genomförandetiden. 

Som bas för hela Ursviks övergripande gestaltning fi nns ett program upprättat av kommu-
nen i samarbete med markägarna ”Stora Ursvik Miljö-  och gestaltningsprogram 2004”.
För varje enskild etapp upprättas ett eget mera detaljerat program för att säkra och nå ett 
samförstånd beträffande den yttre gestaltningen med tonvikt på de offentliga rummen. 
Kvalitetsprogrammet för etapp 1 tar sin utgångspunkt i ”Stora Ursviks Miljö och Gestalt-
ningsprogram”. 

När det gäller ytterligare detaljering som t.ex belysning och gatornas möblering hänvisas till 
”Gestaltningsprogram för offentlig miljö i Sundbyberg”

Kvalitetsprogrammet ingår i planhandlingen.

Utöver detta kan programmet nyttjas som informationsmaterial och i marknadsföring samt 
rentav som en bruksanvisning till stadsdelen för framtida boende och verksamma.

Kvalitetsprogrammets mål är:
• Att säkra en bestämd nivå och sort på det offentliga rummet.

• Att alla parter som är engagerade i Ursvik skall ha en gemensam bild av kvalitetskra-
ven på den framtida bebyggelsen till karaktär, innehåll och nivå.
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Angöring till området 
Angöring till området sker via Milstensvägen  och 
via blivande Marieborgsgatan. Etapp 1B är en fort-
sättning på miljön i etapp 1A och skall ha liknande 
karaktär vad gäller bebyggelse och gatumiljö. Etapp 
1b bildar gräns och övergång mot naturen och vi-
dare till Igelbäckens naturreservat.  
 

Övergripande karaktär
En av de viktigaste kvalitéerna i upplevelsen av 
en bebyggelse är helhetsuppfattningen av miljön. 
Med detta menar vi en sammanhållen skala, en ge-
mensam nämnare för utformning av den offentliga 
miljön (gator, torg och mötet tomt/hus gata). Även 
husens variation och sammanhållenhet är av stor 
betydelse.

Trädgårdsstaden är förebild för den 1:a etappen  
d.v.s. en låg, grön och förhållandevis tät stadsdel 
med väl ordnade och tydliga gaturum defi nerade av 
häckar, staket och planterade träd. 
Platsens befi ntliga förutsättningar med sin kupe-
rade natur med gröna kullar kommer ytterligare att 
särprägla området.

Stadsdelen bebyggs både med  enfamiljshus och 
fl erfamiljshus. Flerfamiljshusen koncentreras fram-
för allt till Milstensvägen och blivande Marieborgs-
gatans östra del. ILLUSTRATION AVSER OMRÅDE INOM PLANGRÄNS.

Enköpingsvägen

Kymlingelänken

Igelbäckens 
Naturreservat

Östra Ursvik

1A
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Grundprinciper offentlig miljö

• Ett tydligt och väl förgrenat gatunät med 
framkomlighet för alla. Gatunätet ska vara hierar-
kiskt uppbyggt bestående av gator med olika digni-
tet. Avsikten är att gators utformning ska uppmana 
till låg fart.

• Gaturummen ska vara distinkta och gröna. 
Gräns mellan offentligt och privat görs tydlig med 
hjälp av t.ex. murar, häckar och staket.

• Måttlig höjdskala 2-2,5 våningar,  och 3-3,5 
våningar i områdets östra del vid Milstensvägen och 
Ursviksvägen (etapp 1A)

• Variation av bebyggelsen, inte för stora upp-
repningar av samma hustyp,  dock variation med 
disciplin - helheten överväger.                              

• Ett nät av offentliga platser som torg, natur-
parker och platser för rekreation.

stödmur

häck

mur med häck

GATUNÄTETS GRÄNS MOT TOMTMINSTA BESTÅNDSDELARNA I GATUNÄTET

naturstig

passage mellan tomter
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Torg och platser
Området skall ha en tydlig hierarki vad gäller gatunätet 
och kan delas in i större gator  för genomfart samt mindre 
mer bostadsnära gator. Platsbildningar skapar identitet, 
orienterbarhet och ger karaktär till området. I etappen 
fi nns tre platser med olika karaktär. Ett hårdgjort torg, en 
grön naturpark samt en allaktivitetspark. Därutöver fi nns 
tillgången till naturen och Igelbäckens naturreservat som 
utgör en viktig resurs för samvaro och rekreation.

Torget
En central plats där två av etapp 1:s (A och B) huvudga-
tor, Milstensvägen och blivande Marieborgsgatan korsas.  
I denna del av Ursvik samlas publika funktioner som 
allaktivitetspark, 2 torgytor, busshållplats, förskola samt 
skola i hus 150 lite längre bort. På torget är det naturligt 
att husens bottenvåningar blir en del av det offentliga 
rummet i form av butiks/kontorslokaler. Torget  är en en-
kel hårdgjord yta med ett fåtal större träd.

Butiker i BV

Busshållplats

Torg
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Allaktivitespark
Aktivitetsparken i korsningen Milstens-
vägen och blivande Marieborgsgatan ut-
gör en av de offentliga platserna i etap-
pen. Den är främst en park för ungdomar 
och ska innehålla en konstgräsplan, en 
sandplan för beachvolleyboll, en skatey-
ta och en yta för streetbasket. Vid sand-
planen planeras en scen med regnskydd. 
Dessutom anläggs en mindre lekyta med 
gungor och rutschkana för mindre barn. 
Befi ntlig berghäll med naturmark ska 
bevaras och anknyter till platsen. Ett an-
tal ekar bör bevaras likaså. I anslutande 
naturområde anläggs skogsslingor med 
målpunkter i form av träplatåer. 
Mot gatorna avgränsas aktivitetsparken 
med trädrader och lägre häckar. Entréer 
till parken vänder sig ut mot gångstråk 
och offentliga platser. En ny väg för an-
göring till närliggande radhus anläggs, 
vilket gör parken blir fri från biltrafi k. 
Genom aktivitetsparken leder en av om-
rådets anslutningar till Igelbäckens na-
turreservat.

Illustration Andersson och Jönsson Landskapsarkitekter AB
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Tillgänglighet naturmark- Igelbäckens Natur-
reservat
Eftersom etappen gränsar till natur och vidare till 
Igelbäckens naturreservat är det viktigt att säkra till-
gången till naturområdet för de boende i hela Ur-
svik. Det är av stort värde  för de boende att det är 
lätt och nära att ta sig ut i naturen. Huvudentrén till 
naturreservatet ligger i östra Ursvik och ska i denna 
etapp kompletteras med fl era enklare öppningar. Be-
byggelsen längst norrut ska inte utgöra ett hinder 
och därför görs plats mellan tomter för passager ut 
till naturen.

passager ut till naturen
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Gatorna
Gatorna binder samman hela området och ska vara  fram-
komliga för alla. Liksom för stadsdelens platser skapar ga-
tornas utformning identitet, orienterbarhet och karaktär. 
Gatornas bredd och utformning varierar med dignitet. 
På gator markeras körbanan normalt med kantsten.

G1  - 13,5 m  Milstensvägen
Detta är en av Stora Ursviks infartsgator.
Illustrerad sektion avser den fl ackare norra delen av G1.        
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G4 - 8m
Områdets minsta och mest intima gata.
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G5 - 10 m
Liknar G4 men har ett extra utrymme för parkering 
året runt  längs gatans ena sida. Då körbanan är bred 
är det viktigt att visuellt bryta ned bredden genom att 
markera p -  remsan på sådant sätt att den skiljer ut sig 
från körbanan.
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Bebyggelsekvalitéer

Fasad i gaturummet
Det är viktigt att området uppfattas som varierat och 
inte för homogent.  Det skall fi nnas blandning av hus-
typer med exempelvis fl erfamiljshus vid platsbildning-
ar och vid de större gatorna.
Bebyggelsen kring platserna och de större gatorna ges 
en tyngd och stadga genom att forma gaturummet 
med en sammanhållen bebyggelse. Digniteten kan yt-
teligare förstärkas genom att låta fasaderna få karaktär 
av sten i form av puts eller tegel.  
Bebyggelsen på kullen gränsar till naturområdet  och 
bör färgas av det. Här är inte längre trädgårdstaden 
med sina häckar rådande. Här ska naturen krypa in på 
knuten i möjligaste mån. Husen anpassar sig till natu-
ren och inte tvärtom. 
Fasaderna mot gata formar gaturummet och ska liva 
med varandra så att gatumiljön hålls samman.

ILLUSTRATIONEN AVSER OMRÅDE INOM PLANGRÄNS

Flerfamiljshus vid stora gatorna

Hus i natur på kullen

Trädgårdstaden

Trädgårdsstad
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Kvarterets element

• Förgårdsmark med t.ex staket eller häck. Stora  
nivåskillnader tas upp med stödmur. Förgårdsmarken 
samordnas gatuvis.

• Gemensamhetsyta.
En grön gemensam yta anordnas i kvarteret.

• Komplementbyggnader integreras i kvarterets 
struktur och samverkar med bostädernas arkitektur

• Smitvägar från gata in genom kvarterets gemen-
samma yta.

Förgårdsmark

Gemensam grön  yta
med t.ex lek

Smitvägar

Häck, mur eller staket 
mot gata.
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Parkering  och komplementbyggnader.   
Parkeringsbehovet skall lösas på tomtmark med 
komplement av gatuparkering i varierande utsträck-
ning. Gatuparkering ska i första hand användas för 
besöks och angöringsparkering. För att gatuparke-
ring skall vara belagd under större delen av dygnet 
ska även en del av parkeringsbehovet för de boende 
tillåtas som gatuparkering. Parkering på kvarters-
mark ska vara småskalig och integreras i bebyggel-
sen och gaturummet. Parkeringsytorna ska ej place-
ras i gatuhörn och bör omgärdas av häckar. 
Stora klumpiga parkerings- eller carporttak skall 
undvikas. Om tak behövs skall dessa utföras som 
mindre byggnader ihopvävda med staket eller 
plank.
Carportar och förråd är byggnader som kan ge ett 
rörigt intryck varför stor vikt skall läggas vid inpla-
ceringen. De kan med fördel användas som rums-
skapande element. Det gäller även gemensamma 
hus som miljöstugor och nätstationer.
När parkering anordnas i direkt anslutning till gata 
ska gräns mellan p och gata göras tydlig.

gräns mellan p och gata

förråd integreras   i arkitekturenbilplats mellan husen

grön parkering
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Exempel - förgårdmark och gårdar

gemensam gård

gemensam gård

häck med förgårdsmark

smitväg
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Exempel - radhus o flerfamiljshus

radhus

radhus med förgårdsmark

flerfamiljshus med förgårdsmark
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Exempel  Stenhus - Trähus

trähus i natur

flerfamiljshus gatumiljöenfamiljshus

trähus i natur
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Exempel  - gaturum
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