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1. Bakgrund

I samband med att en översiktsplan antas ska 
en särskild sammanställning enligt 6 kap. 16 § 
miljöbalken upprättas av den beslutande staden. 
Syftet är att sammanfatta hela miljöbedömning-
en, det vill säga processen från det att arbetet 
med översiktsplanen och miljöbedömningen 
startade, till det att den färdiga planen och miljö-
konsekvensbeskrivningen ska antas. Genom att 
redovisa gjorda överväganden och hur synpunkter 
och förslag beaktats, ges allmänheten insyn i 
processen.

Den särskilda sammanställningen ska  
redovisa: (MB 6 kap. 16 §):

• hur miljöaspekterna har integrerats  
i planen,

• hur hänsyn har tagits till miljö- 
konsekvensbeskrivningen (hållbarhets- 
bedömningen) och inkomna synpunkter,

• skälen till att planen har antagits i stället 
för de alternativ som varit föremål för 
övervägande,  

• vilka åtgärder som planeras för att  
övervaka och följa upp den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av 
planen eller programmet medför.

Den särskilda sammanställningen och översikts-
planen ska göras tillgängliga för dem med vilka 
samråd skett och de ska även informeras om att 
planen har antagits. Boverket rekommenderar 
att sammanställningen finns med som ett utkast 
inför antagandet av översiktsplanen. Då kan 
sammanställningen vara en del av besluts- 
underlaget och ge stöd för antagandebeslutet på 
samma sätt som utlåtandet över planen.
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2. Hur har hållbarhetsaspekterna 
integrerats i översiktsplanen

Hållbarhetsbegreppet fanns med tidigt i plan-
processen och som en grundläggande utgångs-
punkt för översiktsplanearbetet. Stadens syfte 
med översiktsplanen är att visa en viljeinriktning 
för stadens framtida bebyggelseutveckling samt 
konkreta målbilder och strategier för mark- och 
vattenanvändningen i staden. Visionen för  
Sundbybergs stad är ”Sundbyberg växer med dig”. 
Utifrån visionen har fem målbilder för Sund-
bybergs stadsutveckling formulerats. Dessa ska 
fungera vägledande för mark- och vatten- 
användningen. Varje målbild bryts sedan ned 
i givna strategier som ger utgångspunkter för 
stadsutvecklingen och efterföljande planering.  
I både målbilder och strategier har hållbarhets- 
aspekterna givits en central plats. 

Själva hållbarhetsbedömningen inklusive  
miljöbedömning har genomförts stegvis och 
skett integrerat och parallellt med översikts- 
planearbetet. Slutsatser i bedömningarna har 
i flera avseenden arbetats in och fått påverka 
arbetet med översiktsplanen. Hållbarhets- 
bedömningen ska uppfylla både plan- och 
bygglagens krav på tydlighet i redovisningen  
av planens innebörd och konsekvenser och 
miljöbalkens krav på innehåll i en miljö- 
konsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap.  
12 § miljöbalken. 

Arbetet med hållbarhetsbedömningen påbörjades 
med en behovsbedömning och avgränsning. 

Avgränsningen gjordes delvis tillsammans med 
de tjänstemän som ingick översiktsplanens  
projektgrupp. I grupperna fångades olika  

expertiskunskaper upp och det diskuterades vilka 
frågor som ur de olika hållbarhetsperspektiven är 
de viktigaste för Sundbyberg stad. Hållbarhets-
bedömningens avgränsning sammanfattades i 
ett ”Avgränsning-PM” som skickades till länssty-
relsen som underlag för samråd. Ett samrådsmöte 
hölls med Länsstyrelsen i Stockholms län den  
4 oktober 2016.

I samband med avgränsningen, och som en 
del av den integrerade processen/arbetssättet, 
genomfördes en workshop tillsammans med 
stadens projektgrupp för översiktsplanearbetet 
samt andra, för översiktsplanearbetet, sak- 
kunniga tjänstepersoner. Workshopens syfte var 
att göra en SWOT-analys (strengths, weaknessess, 
opportunitets och threaths) över Sundbyberg 
stad. Utgångspunkten var nuläge och hållbarhet. 
Deltagarna delades in i grupper med blandade 
deltagare som diskuterade stadens styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot med avseende 
på hållbarhet. Diskussioner och slutsatser från 
SWOT-analysen har sedan använts i arbetet med 
hållbarhetsbedömningen och som input till 
projektgruppen för översiktsplanearbetet.

Efter arbetet med avgränsningen inleddes 
arbetet med konsekvensbedömningarna.  
Konsekvensbedömningarna har gjorts i ett antal 
steg parallellt med framtagandet av översikts-
planen. Tidiga utkast/skisser på riktlinjer för 
översiktsplanen har granskats ur samtliga 
hållbarhetsperspektiv för input till det vidare 
arbetet. Konsekvensbedömningar och slutsatser 
har granskats av stadens projektgrupp.
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3. Har slutsatser i hållbarhets- 
bedömningen och synpunkter  
från samråd och granskning  
beaktats i planarbetet

Hur arbetet med hållbarhetsbedömningen 
integrerats med översiktsplanearbetet samt hur 
den har fått påverka inriktning och innehållet 
i själva översiktsplanen, beskrivs i föregående 
avsnitt. Sammanfattningsvis har ett flera slut-
satser från hållbarhetsbedömningsprocessen 
gett ett kvitto på att valda strategier går mot ett 
mer hållbart Sundbyberg. Några exempel från 
hållbarhetsbedömningen återfinns även i själva 
översiktsplanen, då några exempel från hållbarhets- 
bedömningen lagts in i översiktsplanens olika 
textavsnitt. 

Förslaget till ny översiktsplan för Sundbyberg 
stad ”Översiktsplan 2030 – urbant och hållbart” 
inklusive hållbarhetsbedömningen, har varit 
ute på samråd under tiden 23 maj till 31 augusti 
2017. Under samrådet har Länsstyrelsen i  
Stockholms län, Tillväxt- och regionplanenämnden 
vid Stockholms läns landsting, grannkommuner, 
myndigheter, föreningar, allmänhet m.fl. som är 
berörda av översiktsplanen beretts tillfälle att 
lämna synpunkter på förslaget. Samrådet har 
resulterat i 42 stycken traditionella yttranden 
samt 61 yttranden i den webb-dialog som förts 
på stadens hemsida.

Samrådshandlingen har visats på biblioteken 
i Hallonbergens centrum och Signalfabriken, i 
Sundbybergs stadshus, Framtidspaviljongen på 
Sundbybergs torg och samtidigt funnits tillgäng-
lig på stadens hemsida. Öppna samrådsmöten 
har hållits, varav två i stadens bibliotek, ett på 
nationaldagen samt ett avslutande i Framtids- 
paviljongen på Sundbybergs torg. Utöver de 
öppna samrådsmötena har det funnits möjlighet 
att lämna synpunkter på planförslaget genom en 
webb-dialog på stadens hemsida.

Under samrådet har följande ämnesområden  
varit särskilt framträdande i inkomna remiss- 
yttranden, under samrådsmöten och i webbenkäten:

• Befolkningstillväxten och effekter av den

• Norra Kymlinge

• Fysisk tillgänglighet

• Översiktsplanens genomförande

En stor andel av de synpunkter som inkommit 
under samrådet har handlat om den befolk-
ningstillväxt som Sundbyberg står inför. Många 
uttrycker en oro för vilka effekter utbyggnaden 
och det ökade befolkningsantalet kan få. Andra 
är positiva till att staden växer. Flera remissvar 
betonar vikten av att Sundbyberg utvecklas med 
hänsyn till sina befintliga värden t.ex. vad gäller 
parker, rekreationsområden, kulturmiljövärden 
och samhällsservice.

Det har även inkommit synpunkter på att 
staden planerar att utöka naturreservatet i Norra 
Kymlinge. Främst är detta påpekanden om att 
översiktsplanens samrådsförslag avviker från 
förslaget till ny RUFS 2050.

Vidare har det inkommit önskemål om att 
tillgänglighetsperspektivet i översiktsplanen ska 
utvecklas.

Slutligen uttrycker flera remissvar en önskan 
att översiktsplanen bättre ska visa hur inten-
tionerna i form av målbilder och strategier ska 
genomföras och följas upp.

Översiktsplanen kompletterades och  
reviderades utifrån inkomna samrådssyn- 
punkter. Revidering av hållbarhetsbedömningen 
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3. Har slutsatser i hållbarhets- 
bedömningen och synpunkter  
från samråd och granskning  
beaktats i planarbetet

gjordes utifrån justeringar av planförslaget. Inga 
yttranden hade direkta synpunkter på innehållet i 
hållbarhetsbedömningen. Länsstyrelsen i  
Stockholms län påpekade emellertid att slut-
satserna i hållbarhetsbedömningen med fördel 
skulle kunna integreras mer i översiktsplanen. 
Inför granskning är hållbarhetsbedömningen  
till större del, än inför samråd, integrerad i  
översiktsplanen. Detta för att uppfylla 3 kapitlet 
6 § PBL där det beskrivs att översiktsplanen ska 
utformas så att innebörden och konsekvenserna 
av den tydligt framgår.

Under perioden 21 november 2017 till  
31 januari 2018 har förslaget till Sundbybergs  
översiktsplan ställts ut för granskning. Utställ-
ningen kungjordes i stadshuset, på stadens 
bibliotek, på Sundbybergs stads hemsida samt i 
tidskrifterna Mitt i Sundbyberg och DN.  
Översiktsplaneförslaget skickades ut till berörda 
parter samt ställdes ut i stadshuset och på  
stadens bibliotek. Materialet fanns även  
tillgängligt på stadens hemsida. Ett öppet  
informationsmöte om översiktsplanen hölls  
den 22 januari 2018 i Framtidspaviljongen vid 
Sundbybergs torg. Syftet är att förankra det 
reviderade förslaget och att få in eventuella 
kvarvarande synpunkter. Granskningen omfattar 
både planförslaget och tillhörande hållbarhets-
bedömning. 32 yttranden inkom under gransk-
ningsperioden.

Sammanfattningsvis rör de yttranden som 
inkommit efter granskningen framförallt frågor 
kopplat till förtydligande av enskilda avsnitts 
texter och kartor. Inga direkta kommentarer på 
hållbarhetsbedömningen har inkommit under 
granskning. Inkomna remissvar har i huvudsak 
handlat om:

• Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)

• Säkerhet och risk för olyckor

• Norra Kymlinge

• Utveckling av Ör/Hallonbergen

Efter granskningen har endast mindre  
textförtydliganden gjorts i översiktsplanen.  
Hållbarhetsbedömningen har inte ändrats.
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4. Skälen till att planen har antagits 
istället för de alternativ som varit 
föremål för övervägande

Hållbarhetsbedömningen för Sundbybergs 
översiktsplan 2030 studerar planförslaget, d.v.s. 
ÖP 2030 och ett nollalternativ (vad händer om 
planförslaget inte antas och realiseras).  
Nollalternativet innebär att befintlig översikts-
plan (antagen 2013) även i fortsättningen är 
gällande. Vid en jämförelse mellan nuvarande 
översiktsplan ÖP2013 och den nya översikts- 
planen ÖP2030 kan konstateras att skillnaderna 
är små. 

De utvecklings- och bebyggelseområden som 
redovisas är delvis redan färdigutbyggda, t.ex. 
Stora Ursvik eller så pågår planering för  
utbyggnaden. De prioriterade utvecklings- 
områdena är Hallonbergen och Ör, Sundbybergs 
nya stadskärna, Ursvik och Rissne. Det enda nya 
område som pekas ut för utveckling i ÖP2030 
till skillnad mot i ÖP 2013 är området utmed 
Enköpingsvägen. I och med att vägen inte längre 
är riskklassad öppnas det upp för möjligheten 
att exploatera utmed denna. En annan tydlig 
skillnad är av mer strategisk karaktär. I den nya 
översiktsplanen tydliggörs kommunens 
 utvecklingstankar tydligare genom konkreta 
målbilder och strategier. I ÖP2013 är dessa vaga-
re men går ändå att utläsa mellan raderna.
I och med att skillnaderna mellan översikts-
planerna är så små så kommer hållbarhetsbe-
dömningen endast att fokusera på att bedöma 
skillnaderna alternativen emellan. 

Nedan kommer att bedömas:

• Utvecklingsområdet utmed Enköpings- 
vägen som presenteras i ÖP2030 och inte 
i ÖP2013.

• ÖP2013’s avsaknad av tydliga och  
uttalade målbilder och strategier till  
skillnad mot i ÖP2030. 

Översiktsplanens och nollalternativets möjlig-
heter att i ett lokalt och globalt perspektiv bidra 
till en hållbar utveckling har utvärderats med 
hjälp av ett värderosdiagram (se figur nedan). I 
värderosen beskrivs hur hållbara de olika  
alternativen/scenariona är. Cirkelns mitt  
representerar ett sämsta tänkbart utslag, medan 
cirkelns ytterkant representerar bästa tänkbara. 
Genom att både ÖP2030 och nollalternativet 
utvärderas ger rosen en bild av hur de står i 
förhållande till varandra och till hållbarhet. 
Värderosen ska betraktas som en bedömning av 
möjligheterna att nå hållbar utveckling och inte 
som ett absolut värde på hållbarhet.  

07    S Ä R S K I L D  S A M M A N S TÄ L L N I N G  S U N D BY B E R G S  N YA  ÖV E R S I K T S P L A N  2 0 3 0



Hållbarhetsbedömningen och värderosen visar 
att ÖP 2030 och nollalternativet nästan har lika 
stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. 
De olika alternativen har dock frågor som staden 
behöver arbeta vidare med i arbetet för en håll-
bar utveckling. ÖP 2030 och nollalternativet har 
i många avseenden liknande förutsättningar för 
att gå i en hållbar riktning även om ÖP2030 har 
något bättre förutsättningar vad gäller de  
globala hållbarhetsmålen ekosystem och  
biologisk mångfald, bekämpa klimat- 
förändringen, hållbara städer och samhällen, 
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
Vad gäller det globala målet rent vatten och  
sanitet bedöms trenden vara negativ med  
avseende på ökade utsläpp till stadens recipienter 
genom att gröna ytor bebyggs och dagvatten- 
flödena ökar till följd av fler hårdgjorda ytor.

Globalt sett kan en bebyggelse- och befolk-
ningstillväxt likt Sundbybergs framtida, inte 
värderas som hållbar. Tillväxt går ofrånkomligt 
hand i hand med ökad resursförbrukning, ökade 
utsläpp och en rumslig expansion. Ur regional 
hållbarhetssynpunkt är Sundbyberg som 
kommun dock väl lämpad att fånga upp en del 
av regionens tillväxt. Sundbyberg pekas i RUFS 
ut som en strategiskt viktig tillväxtkommun i 
Stockholmsregionen genom bl.a. stadens goda 
kollektivtrafikmöjligheter, att den är arbetsplatstät 
och med effektiva försörjningssystem. En grov 
bedömning ur ett globalt och regionalt  
tillväxtperspektiv är därför att Sundbybergs  
eftersträvade tillväxt går att se som hållbar. 
Slutsatserna av hållbarhetsbedömningens  

analyser är att den framtida markanvändningen 
som ÖP2030 föreslår ger relativt goda förut-
sättningar för att merparten av de som lever 
och verkar i Sundbyberg generellt ska kunna 
leva hälsosamt och hållbart. Att bygga vidare 
på befintliga strukturer och i huvudsak förtäta i 
kollektivtrafiknära lägen eller med nya kollektiv-
trafikdragningar är fördelaktigt, bland annat med 
avseende på minskad negativ klimatpåverkan 
samt hushållningen med naturresurser. I de 
flesta av Sundbybergs stadsdelar kommer  
boende ha nära till handel och service samt ha 
goda möjligheter till att gå, cykla eller åka  
kollektivt till affären, skola,  
arbetet m.m. Samtidigt ger det ett bättre  
underlag för utbyggnad av befintliga och  
framtida kollektivtrafikförbindelser samt  
effektivt samnyttjande av teknisk infrastruk-
tur, vilket skapar förutsättningar för minskade 
utsläpp av växthusgaser per person samt lägre 
kommunala investeringskostnader. Dock finns 
en hel del klimat- och folkhälsoutmaningar vad 
gäller att bygga en allt tätare stad där det gröna 
försvinner på bekostnad av bebyggelse och andra 
hårdgjorda ytor. Utöver detta kan miljö- 
förhållandena i en alltför tät stad bli sämre med 
lägre solvärden, bullerstörningar samt försämrad 
vattenkvalitet och luftkvalitet, vilket kan vara 
negativt för hälsan och miljön. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att det 
finns goda skäl att anta den nya översiktsplanen 
(ÖP2030) och att denna, i många avseenden, 
bidrar till ett mer urbant och hållbart Sundbyberg.
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5. Åtgärder som avses att 
vidtas för uppföljning och 
övervakning

Enligt lagstiftning, 6 kap 12 § miljöbalken, ska 
en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 
redogörelse för ”de åtgärder som planeras för 
uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen 
eller programmet medför”. Uppföljningen har 
stor betydelse för syftet med miljökonsekvens- 
beskrivningar och för att det långsiktiga målet 
om att en hållbar utveckling ska uppfyllas.  
Viktigt att notera är att både den förutsedda och 
den oförutsedda miljöpåverkan ska följas upp. 

För översiktsplaner innebär frågan om 
uppföljning en särskild problematik eftersom 
översiktsplanen omfattar hela stadens yta och 
dess mark- och vattenanvändning. Behov finns 
av samordning med den miljöövervakning som  
förekommer av andra orsaker. Tillståndet i 
miljön och hälsoläget hos befolkningen bör 
kontinuerligt och regelbundet identifieras och 
utvärderas i vilken grad översiktsplanens rikt- 
linjer för miljö och hälsa får genomslag i stadens 
planering och beslutsfattande. Uppföljning kan 
ske i samband med att staden tar ställning till 
planens aktualitet. Som underlag för detta kan 
bl.a. inhämtade uppgifter om miljöförhållandena 
och befolkningens hälsotillstånd vara viktiga. 
Uppföljning av översiktsplanens påverkan på 
människa och miljö kan indirekt följas upp 
genom det efterföljande arbetet i stad, med bl.a. 
detaljplaner, andra planer, tillstånd och lov samt 
miljökonsekvensbeskrivningar kopplat till dessa. 

Några särskilt viktiga punkter, identifierade i 
hållbarhetsbedömningen, att ta med sig i  
efterföljande planering (exempelvis stadens  
detaljplanearbete) och arbete med förverkligandet 
av översiktsplanen är: 

• Säkerställ god tillgång till lokala parker 
och boendenära närnatur (särskilt viktigt 
i mycket tätbebyggda områden som 
Sundbybergs täta stadskärna). Aspekten 
är viktig både ur ett socialt och ekologiskt 
perspektiv. 

• Studera om behov finns för att stärka idag 
försvagade grönsamband och naturområden 
i samband med planläggning. Särskilt 
känsliga eller värdefulla naturområden, 
biotoper och träd bör skyddas mot  
exploatering och ökat slitage.

• Säkerställ varierade bostadsmiljöer och 
upplåtelseformer i samarbete med bygg-
herrar och i marköverlåtelseavtal m.m.

• Säkerställ tidigt i planläggningen att 
resurser och ytor för kvalitativa sociala 
aktiviteter (lek, idrott, naturpedagogik, 
mötesplatser m.m.) finns avsatt. Framöver 
kan kvantitativa ytor aktualiseras, t.ex. i 
form av en specifik socialyte-faktor  
(jämför grönytefaktor).

0 9   S Ä R S K I L D  S A M M A N S TÄ L L N I N G  S U N D BY B E R G S  N YA  ÖV E R S I K T S P L A N  2 0 3 0



• Robust dagvattenhantering - Detta kan 
t.ex. göras genom en särskild dagvatten-
vattenplan där stadens alla påverkans- 
faktorer hanteras samlat och med en plan 
för hur MKN ska säkerställas i stadens 
samtliga vattenförekomster. I annat fall 
är detta en strategisk viktig fråga i alla 
enskilda planuppdrag. Dagvattenytor och 
andra åtgärder behöver tidigt säkerställas 
i stadsstrukturen.

• Säkerställ tidigt resurser och ytor för 
klimatutjämning (översvämningsytor, 
höjdsättning för att undvika instängda 
områden vid kraftiga regn, grönska  
för skuggning och nedkylande effekt  
samt för utjämning av vattenflöden och  
temperatur). Detta är viktigt i alla efterf- 
öljande planuppdrag.

• I samband med förtätning och  
stadsutveckling utmed trafikerade  
vägar samt järnvägen behöver ute- och  
boendemiljöernas kvalitet studeras med 
avseende på buller, luftföroreningar samt 
risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder 
vidtas och säkerställas i efterföljande 
detaljplaner.
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6. Information om att  
översiktsplanen antagits

Enligt 6 kap. 16 § miljöbalken ska den särskilda 
sammanställningen och översiktsplanen göras 
tillgängliga för dem som deltagit i samrådet. 
Sundbyberg stad har tillgängliggjort översikts-
planen och informerat om antagandet genom 
att lägga ut den antagna planen på stadens 
webbplats (www.sundbyberg.se/op2030). Den 
särskilda sammanställningen kommer också att 
läggas ut på stadens webbplats och annonseras 
i lokaltidningen. Protokollet från kommun- 
fullmäktige om planens antagande kommer att 
sättas upp på stadens anslagstavla. Myndigheter 
kommer att informeras genom brev (e-post)  
om att översiktsplanen har antagits.
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7. Medverkan

Den särskilda sammanställningen har tagits 
fram av Pernilla Troberg (Iterio AB).
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Sundbyberg växer med dig!


