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Förord
En översiktsplan är stadens viktigaste strategiska styrdokument när det gäller
att skapa framtidens Sundbyberg. Det är i översiktsplanen vi beskriver hur vi
vill att staden ska utvecklas de kommande åren. Här visar vi hur staden kommer att gestaltas, hur de unika värden som finns i vår stad kommer att förstärkas och samtidigt ge utrymme för allt fler medborgare.
Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun och är sedan några år tillbaka också den mest tätbebyggda. Vår stad är mitt inne i en stor utvecklingsprocess - en process som kommer att fortsätta under många år framöver. Nya
bostäder kommer att förena de olika stadsdelarna samtidigt som många tusen
fler arbetsplatser kommer att skapas och den kommunala servicen kommer
att byggas ut i takt med expansionen.
För att många fler ska kunna dela på våra offentliga ytor som torg, grönområden, trottoarer och gångbanor, cykelvägar samt vägar krävs det tydliga
prioriteringar och satsningar. Det är en utmaning som vi vill möta med att
tydliggöra olika miljöers betydelse för hur alla människor ska kunna trivas
och känna sig hemma i Sundbyberg.
Förslaget till översiktsplan som tagits fram har varit ute på remiss under
hösten 2017. Vi vill tacka för alla synpunkter och förbättringar som vi fått
in från medborgare, organisationer och myndigheter och ser fram emot att
tillsammans forma framtidens Sundbyberg.

Stefan Bergström (C)				
Ordförande Översiktsplanekommittén
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Inger Gran (L)
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Läsanvisning
Vad är en översiktsplan och hur tas den fram?
I inledningskapitlet presenteras kort vad en översiktsplan är.
Vilka utgångspunkter och omvärldsförändringar behöver vi förhålla oss till i vår
fysiska planering?
I kapitlet Omvärlden påverkar beskrivs utgångspunkter för Sundbybergs fysiska
planering.
Hur vill vi utveckla Sundbyberg i framtiden?
I kapitlet Målbilder och strategier för Sundbybergs stadsutveckling presenteras målbilder som förtydligar hur den fysiska miljön i Sundbyberg ska utvecklas. I kapitlet redovisas också strategier, som ska ge vägledning för efterföljande planering.
Vilka allmänna intressen finns i Sundbyberg?
Kapitlet om allmänna intressen är en kunskapsbank och en vägledning för vidare planering. Med allmänna intressen menas förutsättningar och värden som är gemensamma för våra medborgare, exempelvis natur- och kulturvärden. I kapitlet redovisas även
hur vi vill tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.
Sundbybergs framtida markanvändning
I kapitlet Sundbybergs markanvändning beskrivs Sundbybergs
markanvändningskarta som överskådligt visar hur vi vill utveckla
mark- och vattenområden i framtiden.
Hur ska översiktsplanens intentioner förverkligas?
I kapitlet Genomförande beskrivs hur översiktsplanens intentioner ska förverkligas.
Leder översiktsplanen till hållbarhet?
Hållbarhetsbedömningen är en bilaga till översiktsplanen och innehåller en
övergripande analys av översiktsplanen och dess konsekvenser utifrån sociala,
ekonomiska och miljömässiga perspektiv.
Begreppsförklaring
En begreppslista finns i slutet av dokumentet.

Sammanfattning

Sundbybergs historia
För cirka 150 år sedan sågs Sundbyberg som en
jordbruksbygd på landet och bestod av ett fåtal
gods. Dessa ägdes av Anders Petter Löfström,
som ofta betraktas som Sundbybergs grundare.
Med tiden hittade industrierna till Sundbyberg.
Under 1800-talet började fabriker och verkstäder byggas och Sundbyberg antog formen
av ett arbetarsamhälle. Vid stadsbildningen år
1927 omfattade Sundbyberg endast den äldre
stadskärnan kring järnvägen. Under mitten av
1900-talet växte staden allt mer och Lilla Alby,
Lilla Ursvik, Ör, Hallonbergen, Rissne och Brotorp införlivades med Sundbyberg. Staden har
sedan dess byggts ut med ett nytt bostadsområde varje årtionde. På 1950-talet byggdes Storskogen med flerfamiljshus, på 1960-talet Ör och
på 1970-talet Hallonbergen. Under 1980-talet
byggdes även Rissne klart och på 2000-talet började Stora Ursvik, kommunens senaste stadsdel
att bebyggas.

Sundbyberg idag
Trots utbyggnaden är Sundbyberg till ytan
Sveriges minsta kommun. Idag bor ungefär
50 000 sundbybergare på en yta av knappt nio
kvadratkilometer, vilket även gör Sundbyberg till
landets mest tätbefolkade stad. Centrala Sundbyberg är kommunens affärscentrum. Längs
smågatorna återfinns butiker, restauranger,
banker och kommunikationer. Närheten, småskaligheten och fördelen att ha promenadavstånd till det mesta gör att staden präglas av
en småstadskaraktär med många spännande
mötesplatser.
Utmärkande är att stadens vatten- och grönområden i stor utsträckning är samlade i tre
gröna och blå band mellan stadsdelarna. När

det gäller resandet för invånarna underlättas
det av att Sundbyberg är en av landets mest
kommunikationstäta kommuner. Sundbybergs
centrala läge i Stockholmsregionen innebär att
staden ligger mitt i landets största koncentration
av både arbetsplatser och service. Detta har gjort
Sundbyberg mycket intressant som etableringsort under senare år.

Sundbyberg 2030
Sundbyberg står inför en fortsatt kraftig befolkningsökning. De prognoser som nu finns säger
att staden kan ha upp emot 80 000 invånare år
2030. Det ställer stora krav på en bra planering
och det är dessa krav vi vill möta i denna översiktsplan. Den framtida utvecklingen innebär att
konkurrensen om marken ökar i staden, såväl
i de centrala delarna som i övriga områden.
Samtidigt är blandningen av funktioner på en
begränsad yta en grundläggande kvalitet i en
växande stad. Sundbybergs översiktsplan beskriver hur stadens vision, Vision 2030, ska omsättas i den fysiska planeringen. I översiktsplanen
presenteras fem målbilder med tillhörande
strategier för Sundbybergs stadsutveckling som
syftar till att ge vägledning för den kommande
planeringen av staden.
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Målbilder för Sundbybergs
stadsutveckling
En sammanhållen stad
Med hjälp av nya kvarter, mötesplatser och
gröna stråk kopplas staden samman i en
stadsväv. Det ska bli enklare att röra sig i
staden till fots och med cykel.

Plats för alla
I Sundbyberg ska det finnas plats för hushåll i
olika storlek. Nya mötesplatser ska ge rum för
samvaro och aktiviteter med god tillgänglighet
för människor i alla åldrar. Utbyggnaden av
servicefunktioner som förskola, skola och
äldreomsorg ska hålla jämna steg med
stadens tillväxt.

Grönska och vatten av god kvalitet
Den goda tillgängligheten till grönområden
och vatten ger förutsättningar för livskvalitet.
Igelbäckens naturreservat, Lötsjön och
Golfängarna samt Bällstavikens strandpromenad ska utvecklas. Nya parker och
gröna stadsrum ska skapas i stadens
utvecklingsområden.

Levande stadsrum
Hela staden ska utvecklas för att ge fler möjlighet att bo och arbeta här och för att skapa bättre
förutsättningar för stadsliv. Stadens centrala
läge i en dynamisk storstadsregion bidrar till
Sundbybergs attraktivitet.

Den smarta staden
Sundbyberg ska utvecklas med hjälp av nya
smarta lösningar som gör vår tillvaro enklare
och som kan minska vår påverkan på miljön.
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Inledning
Översiktsplanen visar Sundbybergs stads viljeinriktning när det gäller
utvecklingen av den fysiska miljön, för att skapa en god livsmiljö och en
långsiktigt hållbar utveckling.

Vad är en översiktsplan?
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen
(PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar
hela kommunens yta. Översiktsplanen fungerar som ett strategiskt planeringsunderlag och
dess syfte är att ge vägledning och stöd i beslut
om mark- och vattenanvändningen och om hur
den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men
tydliggör viljeriktningen för stadens framtida
utveckling i förhållande till förutsättningar inom
och utom staden (exempelvis lagkrav, regionplaneorgan, omgivande kommuner, länsstyrelsen och exploatörer).
Översiktsplanen ska även redovisa hur
kommunen tar hänsyn till riksintressen och
miljökvalitetsnormer. Översiktsplanen tar sin
utgångspunkt i den inriktning för Sundbybergs
utveckling som fastställts i stadens vision
för 2030.

under samrådet sammanställs och kommenteras
i en samrådsredogörelse.
Därefter revideras förslaget. Det reviderade
förslaget ställs sedan ut under åtminstone två
månader, och efter utställningen antas översiktsplanen av kommunfullmäktige. En gång
per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta
ställning till översiktsplanens aktualitet och vid
behov göra revideringar av planen eller arbeta
fram ett nytt dokument.

Översiktsplanen i sitt sammanhang

vision

Processen att ta fram en översiktsplan
En översiktsplan tas fram i flera steg. Framtagandet
av en översiktsplan regleras i 3 kap. Plan- och
bygglagen. När ett förslag till översiktsplan har
upprättats ska kommunen samråda med länsstyrelse, andra berörda kommuner, myndigheter,
intresseorganisationer och allmänhet. Samrådets
syfte är att ge möjlighet till insyn och påverkan i
frågor som handlar om kommunens framtida
utveckling. De synpunkter som kommer in

budget
översiktsplan

Nationella och kommunala
styrande dokument

Övergripande mål och inriktning för stadens verksamhet fastställs i stadens budget.
Det finns därutöver ett flertal olika policyer, strategier och program – såväl i staden
som på regional och nationell nivå - vilka översiktsplanen behöver förhålla sig till.
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Omvärlden påverkar
I kapitlet presenteras utgångspunkter och omvärldsförändringar
som staden behöver förhålla sig till i sin fysiska planering.

Hållbar utveckling

Utmaningar

I översiktsplanen presenteras inriktningar och
åtgärder som ska bidra till att säkerställa social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Hållbar utveckling handlar om att säkerställa
goda livsmiljöer för alla människor nu och i
framtiden. För att nå detta krävs att tre dimensioner beaktas: ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet. I ett hållbart samhälle skapas goda
livsvillkor med ekologin som ram och med ekonomin som verktyg. Förenta Nationernas globala
hållbarhetsmål i Agenda 2030 redovisar på ett
samlat sätt de utmaningar som världens ledare
står inför för att uppnå hållbar utveckling. Målen
samlar
de tre hållbarhetsdimensionerna
i ett
Hållbar
utveckling
gemensamt ramverk.

Sundbybergs stad, liksom hela Stockholmsregionen, behöver i allt större utsträckning förhålla
sig till en globaliserad värld.
Globaliseringen medför en större rörlighet
och valfrihet för individer och företag. Förutsättningarna förändras hela tiden på grund av
bland annat klimatförändringarna, en ökande
befolkning och en förändrad befolkningssammanställning. Dessutom pågår en digitalisering som i allt högre grad påverkar samhällsfunktioner och invånares vardag. De företag som
verkar i Sundbyberg konkurrerar i ökad utsträckning på världsmarknaden om försäljning,
kompetens och investeringar. För att möjliggöra
ett växande och hållbart Sundbyberg behöver
staden kunna anpassa sig till nya förutsättningar, såväl innanför som utanför stadens gränser.

Stark befolkningstillväxt
ekonomisk

social

ekologisk

Ekonomisk hållbarhet handlar om vilka resurser
ett samhälle har att tillgå. Social hållbarhet handlar om den individuella välfärden (livsvillkor),
kultur och om närvaron av sociala system för att
hantera samhällsutmaningar. Ekologisk hållbarhet
handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt
behålla dess önskade funktioner.
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Den urbaniseringstakt som Sverige genomgår
är större idag än under 1960- och 70-talet.
Stockholm-Mälardalen är en av Europas snabbast växande regioner. Inflyttningen är stor och
efterfrågan på bostäder hög. Sundbyberg har ett
optimalt läge i regionen med ett bekvämt cykelavstånd från bland annat centrala Stockholm och
Kista, med direkt koppling till både Järvakilen
och promenadstråk längs Mälaren, och med bra
kollektivtrafik.
Det goda läget och den väl utvecklade kollektivtrafiken är två anledningar till att många vill
bygga här och att många vill flytta hit. Det är
också därför Sundbyberg tar ett stort ansvar för
bostadsförsörjningen i regionen, trots att kommunen är liten till ytan. Fler medborgare innebär också bättre förutsättningar att bibehålla
och utveckla Sundbybergs kvalitéer. Underlaget
för bland annat butiker, service och förbättrad

kollektivtrafik ökar, liksom möjligheten
att rusta upp parker och andra offentliga rum. Staden tillåts växa både för
att vi i Sundbyberg vill erbjuda fler att
bo i vår stad och för att vi ska kunna
göra staden ännu bättre att leva i. De
prognoser som nu finns säger att staden
kan ha upp emot 80 000 invånare år
2030. Prognoserna är beroende av flera
faktorer, exempelvis konjunkturläge,
flyttmönster och bostadsmarknadens
utveckling.
Sundbybergs tillväxt har sedan slutet
av 1800-talet främst skett i form av nya
områden utanför befintlig bebyggelse,
till exempel Tulemarken, Ör, Rissne
och Brotorp. De som redan har bott i
staden har då påverkats i begränsad
omfattning eller indirekt av bebyggelseutvecklingen. De utbyggnader som vi
nu har framför oss kommer främst att
ske genom komplettering inom befintliga stadsdelar och mellan stadsdelar.
Att staden ”växer inåt” är betydligt
mer hållbart än anspråktagande av nya
områden. Samtidigt innebär denna
bebyggelseutveckling nya typer av
utmaningar. Staden behöver:
•

hantera slitage och undvika
trängsel när befintliga ytor och
funktioner ska användas av fler

•

begränsa påfrestningar under
utbyggnadstiden

•

se till att tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik hänger
med i utbyggnadstakten

•

låta stadens karaktär utvecklas på
ett positivt sätt

•

bevara befintliga värden och
skapa nya som ger goda livsmiljöer för framtida generationer

Översiktsplanens skrivningar i form
av målbilder, strategier och allmänna
intressen syftar till att hantera dessa
utmaningar.

En integrerad del av
Stockholmsregionen
Sundbyberg är en integrerad del av
Stockholmsregionen med en arbetsoch bostadsmarknad sammanflätad
över administrativa gränser. Eftersom
regionens invånare rör sig alltmer över
kommungränserna behöver en samplanering ske med angränsande kommuner så att bebyggelse, infrastruktur och
grönblåa band hänger samman.
Den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS, omsätter i
stor utsträckning de nationella mål som
rör samhällsbyggandet till regional nivå
genom vision, mål och strategier samt
bebyggelsestruktur, mark- och vattenanvändning.
Visionen i RUFS är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva
storstadsregion. Den ska utvecklas så
att bebyggelsestruktur, infrastruktur för
transporter, teknisk försörjning, gröna
kilar och vattenflöden samverkar på ett
effektivt sätt samt berikar och kompletterar varandra. Några viktiga planeringsprinciper är att skapa täta och
varierade stadsmiljöer i goda kollektivtrafiklägen, utveckla de yttre regionala
stadskärnorna samtidigt som de gröna
kilarna värnas och att öka den sociala
sammanhållningen i regionen.

Klimatutmaningarna
Den globala uppvärmningen påverkar
miljön, ekonomin och människors
liv över hela världen. Stora insatser
kommer att krävas för att medverka till
att samhällets klimatpåverkan minskas
och att samhället samtidigt anpassas till
förväntade klimatförändringar. Hållbar
energianvändning, miljöanpassade
transporter och resurseffektiva kretslopp behöver genomsyra planeringen.
Klimatanpassning av den fysiska miljön
blir också en allt viktigare fråga när nederbörds- och temperaturförhållanden
ändras och fler extrema väderhändelser
inträffar.

Folkhälsa
Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen. I Sverige har befolkningens hälsa haft en positiv utveckling
men skillnaderna mellan olika grupper
i samhället kvarstår eller har till och
med ökat. I en storstadsregion finns
särskilda utmaningar när det gäller att
uppnå målet; exempelvis med avseende
på trygga och säkra platser, luftkvalitet,
buller samt plats för rekreation och
fysisk aktivitet.
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S U N D BY B E R G är en integrerad del av
Stockholmsregionen. Här visas plankartan
för den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen – RUFS 2050.

S U N D BY B E R G är mycket centralt
beläget i storstadsregionen. Eftersom
regionens invånare rör sig alltmer över
kommungränserna behöver en samplanering ske med angränsande kommuner så att bebyggelse, infrastruktur
och grönblåa band hänger samman. De
markerade områdena är utpekade som
utvecklingsområden i grannkommunernas gällande översiktsplaner samt
aktuella förslag till översiktsplaner.
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Vision 2030
Sundbyberg växer med dig!
Kommunfullmäktige antog under hösten 2016
Vision 2030. Visionen är ledstjärnan för
Sundbybergs stad. Visionen beskriver hur vi vill att
Sundbyberg ska vara i framtiden och anger stadens
långsiktiga riktning. Visionen består av devisen
Sundbyberg växer med dig och de tre kärnvärdena
Levande, Nytänkande, Tillsammans.

Den urbana och hållbara staden
De tre kärnvärdena beskriver tillsammans en urban
och hållbar stad, och det är också detta översiktsplanen tar sikte mot.
I översiktsplanen finns målbilder och strategier
som syftar till att konkretisera Vision 2030. De
förtydligar hur den fysiska miljön i staden långsiktigt ska utvecklas för att skapa det Sundbyberg som
visionen anger.
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Sundbyberg växer med dig!
Visionen består av devisen ”Sundbyberg växer med dig!” och kärnvärdena
”levande, nytänkande, tillsammans” som anger hur vi ska ta oss dit.

Levande
Sundbyberg är en levande, trygg och
sammanhållen stad med liv och rörelse
i alla stadsdelar. Staden är fylld av mötesplatser, ett stadsliv med all tänkbar
service och gröna platser. Det är en stad
där hela världen får plats – en stad för
dig och hela ditt liv.

Nytänkande
Sundbyberg är en nytänkande, kreativ
och modig stad. Här är vi nyfikna och
flexibla och vågar göra annorlunda för
att ständigt utvecklas och förbättras. En
stad fylld av möjligheter för dig som vill
växa och utvecklas.

Tillsammans
Sundbyberg är en stad fylld av gemenskap och närhet. Här finns plats för alla
människor oavsett livsstil eller förutsättningar. Vi samarbetar och hjälps åt för
att lyckas. Vi är en stad som växer bäst
tillsammans.

ÖV E R S I K T S P L A N F Ö R S U N D BY B E R G

22

23

ÖV E R S I K T S P L A N F Ö R S U N D BY B E R G

4
Målbilder och
strategier

ÖV E R S I K T S P L A N F Ö R S U N D BY B E R G

24

Målbilder och strategier för
Sundbybergs stadsutveckling
Här beskrivs översiktsplanens fem målbilder för stadsutvecklingen. I
kapitlet redovisas även strategier, som utifrån givna utgångspunkter
(kapitel 2) och stadens målbilder för stadsutvecklingen, ger vägledning
för kommande planering av staden. Strategierna kommer att behöva
vägas mot varandra utifrån platsens förutsättningar och behov.

EN SAMMANHÅLLEN STAD
Målbild
Efter att Sundbyberg under stadens drygt hundra år vuxit
fram i många olika bostadsområden och stadsdelar kommer
hela staden nu att börja byggas ihop. Utöver att nya bostäder
både i och mellan befintliga stadsdelar skapar en mer fysiskt
sammanhållen stad, är det också viktigt att de bostäder som
byggs erbjuder en mångfald både i upplåtelseformer och
i storlekar. Kittet som främst håller ihop Sundbyberg är de
människor som bor och verkar i staden. Därför ska Sundbyberg
bli en stad för alla människor oavsett deras förutsättningar, där
ingen del av staden lämnas utanför när Sundbyberg växer.
Hela staden ska både ha en god tillgång på kollektivtrafik och
tydliga och trygga stråk för gående och cyklister, för att ge
förutsättningar till en god mobilitet för alla. Sundbybergs grönområden och gröna stråk är resurser för att alla i Sundbyberg
ska erbjudas ytor för rekreation, rörelse och möten.
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Strategier
För att Sundbyberg ska bli en sammanhållen stad
arbetar vi med följande strategier:
Trygga och lättillgängliga mötesplatser med
mångfald och god kvalitet ska finnas i stadens
alla delar
Alla stadsdelar ska erbjuda offentliga miljöer
där det är lätt att träffas. Både på torg och i gatumiljöer samt i parker och grönområden.
Alla generationer ska erbjudas plats i vår offentliga
miljö oberoende av förutsättningar.
Sammanhängande stråk för gående och cyklister ska finnas i hela staden och vara framkomliga året runt
Huvudstråken för cyklister ska vara separerade från
gångvägar, vara gena och sammanhängande samt
framkomliga året runt.
Cykelparkeringar ska finnas i anslutning till kollektivtrafik och andra viktiga platser. Servicestationer
för cyklar kan med fördel finnas i anslutning till
kollektivtrafik och andra viktiga platser.
Cykel- och gångstråk ska tydliggöras i nord-sydlig
riktning för att binda samman stadsdelarna och
motverka barriäreffekter, vilket också innebär komplement till befintliga öst-västliga stråk.
Samarbeten och samordning med kringliggande
kommuner ska vidareutvecklas för att säkerställa
en sammanhängande och tydlig infrastruktur
regionalt.
Gående, cyklister och kollektivtrafik ska alltid
prioriteras vid planering och byggnation
Gatuutrymmet ska tillgodose behoven för gående,
cyklister och kollektivtrafik och samtidigt utgöra
attraktiva miljöer som skapar en vilja att röra sig i
staden både till fots och med cykel.
Vid byggnation ska gående, cyklister och kollektivtrafik alltid prioriteras med trygga och gena
lösningar under byggtiden.
Sundbyberg ska vara en attraktiv etableringsort för företag
Ta hänsyn till näringslivets behov, exempelvis av
transporter och goda kommunikationer. Detta är även
viktigt under byggnation.
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PLATS FÖR ALLA
Målbild
I Sundbyberg samsas och trivs människor från världens alla hörn
och med olika förutsättningar. Staden ska ge plats för samvaro
och aktiviteter med god tillgänglighet för människor i alla åldrar. Universell utformning, jämlikhet och jämställdhet är viktiga
ledord i den fortsatta utvecklingen av dessa platser. Barnens och
de äldres perspektiv ska utgöra viktiga utgångspunkter i planeringen, liksom framkomlighet för personer med funktionsnedsättning. Genom delaktighet i planeringen skapas en ännu bättre
offentlig miljö med mötesplatser där alla kan känna sig välkomna
och trygga. I hela staden eftersträvas en blandning av bostäder,
arbetsplatser, service och lokaler för olika verksamheter. Små och
stora bostäder med olika upplåtelseformer ska ge plats både för
ensamhushåll, för familjer av olika storlek, och för alla skeden i
livet. I Sundbyberg är det rent, snyggt och tryggt.
27
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Strategier
För att Sundbyberg ska ge plats för alla arbetar vi
med följande strategier:
Bidra till regionens tillväxt
Sundbybergs stad ska bidra till regionens tillväxt
genom ett fortsatt tillskott av bostäder och verksamheter.
Sundbyberg ska bidra till att förstärka upplevelsevärdena i regionen genom att utveckla stadens
befintliga kvaliteter och skapa nya besöksmål
Alla ska ges möjlighet att vara delaktiga i
stadsutvecklingen
Metoder för att involvera och informera medborgarna ska kontinuerligt utvecklas, både
digitala verktyg och fysiska möten. Också de
som arbetar och är verksamma i staden ska
inkluderas.
Platser för kultur, fritid och rekreation ska
säkras tidigt i planeringen
Platser för kultur, fritid, idrott och lek ska utvecklas i takt med att staden växer. Det är viktigt
att verksamheterna tillför kvalitet till stadsmiljön. Bibliotek, platser för kultur, fritidsgårdar,
mötesplatser och andra anläggningar placeras
på strategiska platser som möjliggör att personer
boende i olika stadsdelar kan mötas.
Ytor för stadens servicefunktioner
ska säkerställas
Ytor för stadens olika servicefunktioner såsom
förskola, skola och äldreomsorg ska säkerställas
tidigt i planeringen, med utgångspunkt i stadens
växande befolkning.
Blandade upplåtelseformer och olika bostadsstorlekar ska finnas i varje stadsdel
Olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar är
viktiga för en bra blandning, inte minst utifrån
ett socialt perspektiv. Bostadsrätter, hyresrätter
och ägarbostäder av varierade storlekar samt
ungdoms- och studentbostäder ska skapas i alla
de stadsdelar som exploateras. Vid upprättandet
av nya bostäder är det viktigt att även möjliggöra
så att äldre och personer med funktionsnedsättning kan bo där.
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GRÖNSKA OCH VATTEN AV GOD KVALITET
Målbild
Närhet till grönområden och vatten är viktiga förutsättningar för god
livskvalitet. Det ska vara lätt för alla som lever och verkar i Sundbyberg
att ta sig till sådana miljöer för att hämta energi. Igelbäckens naturreservat, Lötsjön och Golfängarna samt Bällstavikens strandpromenad
utvecklas och görs mer tillgängliga. Parker och bevarad natur är viktiga
inslag inom stadsdelarna och i takt med att fler använder dem behöver
deras kvalitet höjas. Nya parker och gröna stadsrum skapas. Träd och
blommande växter i gatumiljö, på bostadsgårdar och tak ger förutsättningar för upplevelser, biologisk mångfald, bättre luft och ett jämnare
klimat – men är också en viktig del i dagvattenhanteringen. Stadsodling
ska uppmuntras för en grönare miljö och en starkare social samvaro.
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Strategier
För att Sundbyberg ska värna grönska och vatten
arbetar vi med följande strategier:
Stadens vatten ska bli en mer visuell del
i stadsmiljön
Dagvatten ska användas som en resurs för att
skapa attraktiva, tillgängliga och funktionella inslag i stadsmiljön. I nya och upprustade
stadsrum ska dagvatten och växtlighet integreras
i utformningen. Ytlig dagvattenhantering med
översvämningsytor, dammar och bäckar ska
eftersträvas.

Stadens gröna pärlor ska fortsätta
att utvecklas
Utveckla hela staden med innehållsrika parker
och attraktiva gröna platser och stråk. Exempel
vis kan Kanalparken mellan Ursviksvägen och
Duvmossen utvecklas till ett grönt stråk med
gång- och cykelbana.
Säkerställ tillgången till offentliga parker och
platser i stadens förändringsområden.
Stadsdelarna ska erbjuda både naturupplevelser
och mer formella parkanläggningar med planteringar och ytor för bland annat lek och motion.

Strandpromenaden längs Bällstaån ska
utvecklas till ett attraktivt stråk

Ekosystemtjänster ska användas i planeringen och utvecklingen av staden

Strandpromenaden längs Bällstaån och Bällstaviken ska utvecklas till ett attraktivt stråk med
möjlighet till vattennära rekreation och med
olika upplevelser. Det goda läget vid Bällsta bro
ska möjliggöra koppling mellan pendelbåttrafik,
tvärbana och busstrafik.

Stadens grönområdens biologiska, sociala och
klimatreglerande funktioner ska lyftas fram och
utnyttjas.

Stadens gröna och blå band ska stärkas och
utvecklas
Järvakilen, Rissne-Lötsjöstråket, Bällstaån och
Bällstaviken löper genom kommunen och är
viktiga för att utveckla de gröna värdena.
Förbättra stråk och ekologiska spridningskorridorer mellan Sundbyberg och grannkommunerna.
Integrera norra Råstabäcken i stadsutvecklingen
längs Enköpingsvägen och vid Råsta för att skapa
nya värden för ekologi, dagvattenhantering, rekreation och klimatanpassning.

Sundbybergs stads modell för grönytefaktor ska
tillämpas vid planläggning och bygglovgivning
för att säkra att kvartersmarken bidrar med
ekosystemtjänster.
Tillkommande bebyggelse koncentreras till
redan hårdgjord mark. Inför eventuell exploatering av en grönyta ska denna bedömas utifrån
sin funktion och potential i ett större sammanhang.
Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag ska
förbättras
Vattenflöden inom kommunen ska fördröjas och
motsvara avrinning från naturmark.
Dagvattenhanteringen ska bidra till en förbättring av stadens yt- och grundvattenkvalitet och
att god vattenstatus uppnås i Bällstaån, Bällstaviken, Igelbäcken och Brunnsviken.
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LEVANDE STADSRUM
Målbild
Avstånden i Sundbyberg är korta och stadsmiljön bjuder på stor
variation. Därför är det lätt och attraktivt att bo, vistas och arbeta
i vår stad, likväl som att besöka den. Att stadsdelarna ser olika ut
gör Sundbyberg till en dynamisk stad. Några av stadsdelarna har
särskilt stor potential att utvecklas. Stadskärnan fortsätter att
vara ett av stadens tydliga nav, men hela staden utvecklas för att
ge fler möjlighet att bo och arbeta här och för att skapa bättre
förutsättningar för service och stadsliv. Fler människor, en blandning av bostäder och arbetsplatser, inspirerande stadsrum med
en varierad arkitektur och välkomnande mötesplatser, bostadsgårdar, torg, gator och parker – sammantaget ger allt detta ett
rikt liv mellan husen.
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Strategier
För att Sundbyberg ska erbjuda levande stadsrum arbetar
vi med följande strategier:
Tillvarata kulturmiljövärden
Vid utveckling av stadsdelar ska karaktärsdrag och kulturhistoriska värden i bebyggelse och landskap tas tillvara.
Byggnader och miljöer kopplade till järnvägen och industrin uppmärksammas särskilt vid den fortsatta utvecklingen av staden.
Rutnätsstaden mellan Järnvägsgatan och Tulegatan ska
fortsätta att utvecklas utifrån både stadens behov av
förnyelse och värdet av historisk förankring.
Säkerställ ytor och lokaler för
arbetsplatser
Avsätt ytor och lokaler för arbetsplatser
i planarbetet.
Den offentliga miljön ska vara trygg, jämställd och
jämlik samt främja rörelse
Sundbyberg ska upplevas rent, snyggt och tryggt. Den
fysiska miljön ska vara tillgänglig för alla oavsett kön och
funktionsförmåga. Säkra, trygga och fysiskt tillgängliga
stråk till exempelvis skolor, förskolor, spontanidrottsplatser, träffpunkter och fritidsaktiviteter ska prioriteras.
Detta är även viktigt under pågående byggnation.
Ta tillvara kollektivtrafiknära lägen genom en högre
exploatering och lokalisering av olika funktioner
Lokalisera funktioner för service, utbildning, kultur och
fritidsaktiviteter i goda kollektivtrafiklägen. Bygg ut
områden så att turtäthet och utbyggnad av kollektivtrafik
kan främjas.
Skapa mer konstnärlig utsmyckning
Offentlig konst ska uppmuntras vid alla byggnationer
inom staden. Enprocentregeln rörande offentlig konst ska
gälla alla byggnationer som staden genomför. För externa
parter ska offentlig konst finnas med i exploateringsavtalen.
Sträva efter en bra balans mellan bostäder, arbetsplatser och service i stadsdelarna
Bostäder, arbetsplatser och service ska placeras så att
visionen om den levande staden kan uppfyllas.
Staden ska ha en varierad arkitektur
av god kvalitet
Allt som byggs i Sundbyberg ska tillföra värden till
staden, både estetiska och till platsen. Det som byggs ska
ha ett varierat formspråk som tillsammans med material av
hög kvalitet och levande bottenvåningar främjar de visuella
upplevelserna av stadslivet.
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DEN SMARTA STADEN
Målbild
De hus som byggs ska stå kvar i minst 100 år. Därför är det viktigt
att både husen och de miljöer de ska finnas i präglas av hög
kvalitet från början. Husens utseende påverkar många rent
visuellt och byggnadernas belastning på miljö och klimat, såväl
under uppförandet som under sin livstid, måste minimeras.
Det kommer ständigt nya smarta tekniska lösningar som gör
vår tillvaro enklare och minskar vår påverkan på miljön. I
stadsmiljön kan detta ha betydelse för exempelvis avfallshantering, transporter, kollektivtrafik, vattenrening och husbyggnad.
Ny teknik ska bidra till stadens mål att bli fossilfri i sin energiförsörjning. Dagvattendammar och andra åtgärder kan göra staden
mer tåligt mot klimatförändringar. Andra goda exempel på
miljöförbättrande åtgärder är arbetet för friskare vattendrag,
strävan att säkra större och sammanhängande grönområden
samt planerna för förbättrade gång- och cykelstråk till våra
grannkommuner. I en tid av snabb teknikutveckling är det viktigt
att ta tillvara de möjligheter som ges. Digitaliseringen är en av de
starkaste trenderna i världen just nu. Den kommer att möjliggöra
nya lösningar inom många områden. Att bejaka och underlätta
för digitaliseringen är en nyckelfråga för framtiden och för vår
stads utveckling.
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Strategier
För att Sundbyberg ska bli den smarta och hållbara staden arbetar vi med följande strategier:
Staden ska bli fossilbränslefri
Staden ska även fortsättningsvis bygga ut
storskaliga energisystem som fjärrvärme och
fjärrkyla, som bas i utvecklingen mot en kretsloppsbaserad energiförsörjning. Småskaliga
lösningar baserade på förnybar energi, exempelvis solenergi i kombination med smarta
elnät, ska möjliggöras. Infrastrukturen för
fossilbränslefria fordon ska utvecklas tillsammans med andra aktörer. Kreativa och innovativa miljö- och energilösningar ska eftersträvas i
stadsbyggandet.

Ytor och lokaler för teknisk försörjning ska
säkerställas
Den tekniska driften och skötseln av staden
kräver såväl lokaler för personal, drift- och
servicedepåer som ytor för bland annat avfallshantering och upplag av schaktmassor och snö
för att fungera tillfredsställande. Ytor för dessa
ändamål och övrig teknisk försörjning ska
säkerställas vid planering av stadens förtätning
och expansion.
Logistiken ska fungera effektivt
Samarbete med grannkommunerna ska etableras för utveckling av ett regionalt logistikcenter
som möjliggör omlastning av varor och samordnad utkörning i mindre fordon.

Utveckla goda inomhusmiljöer

Öka beredskapen för klimatförändringarna

Bostäder samt lokaler ska ha en god inomhusmiljö fri från farliga ämnen.

Anpassa byggnader och anläggningar efter
riskerna vid planering i områden som hotas av
översvämning eller skred. Lokalisera samhällsviktiga funktioner till platser utanför riskområdena eller utforma dem med stor hänsyn till
riskerna.

Sundbyberg ska ta vara på kraften i
digitaliseringen
Sundbybergs stad ska hela tiden arbeta med
en digital agenda för att kunna använda nya
lösningar och samtidigt erbjuda öppna data för
att möjliggöra andras innovationer. Innovativa lösningar i mobilitet och infrastruktur ska
eftersträvas.
Stadens verksamheters ytor och lokaler ska
vara resurseffektiva, flexibla och mångfunktionella samt möjliggöra innovativa
lösningar
Möjligheterna till mångfunktionalitet, samordning
och samnyttjande för effektiv användning av ytor
och lokaler, till exempel för kultur- och fritidsverksamhet eller tekniska anläggningar kombinerat
med annan verksamhet, ska utvecklas.
Säkerställ utbyggnad av den tekniska infrastrukturen
För att garantera en säker teknisk försörjning
ska systemen för dricksvattenförsörjning och
avloppshantering anpassas till klimatförändringar, en växande befolkning och en tätare
stad. Avfallshanteringen ska ses som en del av
infrastrukturen och finnas med i ett tidigt skede
vid planering och utformning av nya områden.
En god tillgång och närhet till platser för att
återanvända, återvinna och sortera avfall ska
säkerställas. Effektiv teknik som exempelvis
sopsug och flexibla avfallssystem ska tillämpas.

Reservera nödvändiga ytor för dagvattenhantering. Använd mångfunktionella ytor för att
begränsa konsekvenserna av översvämningar.
Värna stadens grönska för sin funktion att
mildra effekterna av ett varmare klimat och för
att jämna ut kraftigare vattenflöden.
För att bygga ett robust samhälle behöver
dagvattensystemet kompletteras med säkra
avrinningsvägar på ytan och befintliga lågpunkter ses som en resurs som möjliggör fördröjning
och hantering av stora vattenmängder. Ytorna
bör utformas multifunktionellt, till exempel
kan parkområden anläggas i dessa lägen och
utformas så att de kan fungera som översvämningsytor.
Risker och buller ska beaktas
Staden ska vid förändrad markanvändning beakta risker från omkringliggande verksamheter
och lämpligt skyddsavstånd till ny bebyggelse
ska vid behov utredas i ett tidigt skede.
Vid planläggning av bostäder, skolor och
förskolor intill väg spår- eller järnväg ska trafikbuller beaktas. Särskilda bullerutredningar
ska tas fram och vid behov ska krav ställas på
skyddsåtgärder.

ÖV E R S I K T S P L A N F Ö R S U N D BY B E R G

34

35

ÖV E R S I K T S P L A N F Ö R S U N D BY B E R G

5

Sundbybergs
markanvändning

ÖV E R S I K T S P L A N F Ö R S U N D BY B E R G

36

Sundbybergs markanvändning
I kapitlet beskrivs Sundbybergs mark- och vattenanvändning
med fokus på stadens utvecklingsområden. Markanvändningskartan finns på sida 42.

Utvecklingsområden

Nya stadskärnan

Ett utvecklingsområde är ett område som
förändras, antingen genom ny markanvändning
eller komplettering inom befintlig.
Fem av Sundbybergs större utvecklingsområden är:

När Mälarbanan byggs ut med nya spår och
förläggs i tunnlar genom centrala Sundbyberg kommer en ny stadskärna att växa fram i
anslutning till spårens nuvarande läge. Den nya
stadskärnan kommer att läka ihop den norra
och södra delen av Sundbyberg. Kopplingen till
vattnet i Bällstaviken kommer att stärkas liksom
kopplingarna till Marabouparken, vars läge blir
mer centralt. Genom att stadsmiljön förtätas
förstärks även kopplingarna till
Annedal i Stockholm och till Rissne. Ett resecentrum kommer att byggas i anslutning till
tunnelbana, bussar, spårväg samt pendel-, fjärroch regionaltåg.
Utöver nedgrävningen av järnvägen pågår
förtätningar i andra delar. Befintliga byggnader
byggs om eller byggs på och nya byggnader
tillkommer i redan bebyggda kvarter. Riskerna
som är kopplade till stadsutvecklingsprojektet
belyses i kommande planarbete.

• Nya stadskärnan
• Hallonbergen och Ör
• Rissne
• Stora Ursvik
• Enköpingsvägen
Rissne, Hallonbergen och Ör kommer att kompletteras med ny bebyggelse som huvudsakligen
anpassas till stadsdelarnas befintliga strukturer.
I Stora Ursvik, Nya stadskärnan och längs
Enköpingsvägen skapas en ny stadsstruktur med
gator, kvarter och teknisk försörjning.
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Hallonbergen och Ör
Hallonbergen och Ör förnyas med
bostadsbebyggelse och ett utökat serviceutbud. Fram till 2030 beräknas 5000
bostäder att byggas.
Hallonbergens centrum funktion som
mötesplats och knutpunkt för kollektivtrafiken med tillgång till service
kommer att stärkas.
Sundbybergs stad ska dessutom, tillsammans med externa aktörer, utveckla
centrumfastigheterna i Hallonbergen
och Ör.
En omfattande medborgardialog har
lagt grunden för ett nytt arbetssätt i
stadsdelarna, befolkningen har involverats i områdets utveckling och de
tre hållbarhetsdimensionerna socialt,
ekologiskt och ekonomiskt har tilldelats
stort utrymme i områdesutvecklingsplanerna.

I samband med att stadsdelarna kompletteras med ny bebyggelse kommer
stort fokus att läggas på utveckling av
de offentliga rummen och mötesplatserna.

Rissne
Rissne är ett av stadens utvecklingsområden. Områdesförnyelsen utgår
från att stärka Rissnes styrkor som en
stadsdel med både urbana kvaliteter
och god tillgång till natur. Cirka 3000
nya bostäder planeras tillkomma fram
till år 2030 liksom kontor och kommersiella lokaler.
Sundbybergs stad ska, tillsammans
med externa aktörer, utveckla centrumfastigheterna i Rissne.
Rissneleden, som idag har karaktären
av en trafikled, byggs om till en gata med
tydligare stadskaraktär. I Rissnes västra
del planeras en återvinningscentral.

Tvärbanan i Rissne
Tvärbanans nya Kistagren kommer att
gå genom Rissne. Den får ett stationsläge i Rissne centrum som blir en mer
betydelsefull knutpunkt för kollektivtrafik, såväl i staden som i regionen.
Tvärbanan når Sundbyberg via en
bro från Solvalla till Rissne. Längs
tvärbanan utvecklas ett stadsmässigt
stråk genom Rissne centrum och vidare
norrut mot Ursvik.
För att kunna trafikera Kistagrenen
behövs även en ny spårvagnsdepå.
Planläggningen är påbörjad och
möjligheten att bygga spårvagnsdepån
i anslutning till den befintliga tunnelbanedepån utreds. Riskerna kopplade
till Tvärbanans utbyggnad belyses i det
kommande planarbetet.
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Stora Ursvik
Utbyggnaden av Stora Ursvik är det hittills
största stadsutvecklingsprojektet i Sundbyberg.
Fullt utbyggt kommer Stora Ursvik att omfatta upp
emot 9000 bostäder med olika upplåtelseformer.
Här kommer även att finnas arbetsplatser,
parker, plats för idrott med mera.
I Ursviks västra delar eftersträvas en tät stadsmiljö.
Den nya bron över Ulvsundavägen binder
samman Rinkeby och Ursvik och ger bättre
serviceutbud och kollektivtrafik.
Tvärbanan i Ursvik
Tvärbanans Kistagren kommer att ha två
stationer i Stora Ursvik. I samma korridor
som Tvärbanan planeras en bussgata som
även ska användas av cyklister och fotgängare.
Riskerna kopplade till Tvärbanans utbyggnad
belyses i det kommande planarbetet.
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Milot
Milot, det gamla militärområdet i Stora Ursviks
norra del, ska utvecklas. Detta ska ske i samråd
med Fortifikationsverket. Utöver den beslutade
ridanläggningen utreder staden vilka ändamål
som området är bäst lämpat för. Föroreningar har
påträffats i marken och utredningar pågår om
behov och omfattning av saneringar i området.
Enköpingsvägen
Stadsutvecklingsprojektet längs Enköpingsvägen
ska bygga ihop Sundbybergs norra och södra
delar. Det ger också förbättrade kopplingar till
grannkommunerna Stockholm och Solna. I området skapas förutsättningar för en god blandning av bostäder, arbetsplatser och service. En
av de viktigaste utgångspunkterna i planeringen
är att skapa levande stadsrum. Råstadepåns
läge och trafiksituationen över kommungränserna
behöver utredas. Riskerna kopplade till stadsutvecklingsprojektet belyses i det kommande
planarbetet.

förutsättningarna för biologisk mångfald förbättras.
I takt med ökad exploatering kring Järvakilen – och
större tryck på befintliga natur- och friluftslivsområden
– säkerställer ett utvidgat reservat i Kymlinge mark för
rekreation och friluftsliv för en växande befolkning.
Naturreservatets utbredning kommer att utredas vidare.
Området ska även studeras avseende hur en utvidgning av Igelbäckens naturreservat bäst bidrar till den
centrala regionkärnan och den regionala stadskärnan
Kista-Sollentuna-Häggvik, se kartan på sida 17.
Entréer
Eftersom Sundbyberg är en liten kommun i ett storstadssammanhang har entréerna till staden stor betydelse. Entréerna är av olika karaktär. Några är befintliga men behöver förstärkas, andra är förslag på entréer
i nya lägen. Där kommungränsen sammanfaller med
trafikleder och vatten blir entréerna särskilt viktiga.
Förstärkta entréer
Enköpingsvägen
Inom stadsutvecklingsprojektet Enköpingsvägen utvecklas entréerna mot Solna respektive Stockholm till
stadsmässiga och välkomnande platser.
Solvalla
Genom utbyggnaden av tvärbanans Kistagren förstärks
sambandet mellan Rissne och Solvalla. Flera projekt
pågår i området och det är viktigt att säkerställa framkomligheten för fotgängare och cyklister.

Norra Råstabäcken
En viktig del i den nya stadsbilden vid Enköpingsvägen blir ett grönstråk längs norra
Råstabäcken via dalgången norr om Ör till
Råstasjön. Grönstråket kommer att fylla en
viktig funktion för rening och fördröjning av
dagvatten.
En stad i förändring
Förutom i de fem större stadsutvecklingsområdena pågår förändring och utveckling även
i andra stadsdelar. Alla stadsdelar påverkas
när staden förtätas. Förändring är naturligt i en
levande stad.
Naturreservatsutvidgning
Utredning pågår om möjligheten att utvidga
Igelbäckens naturreservat i norra Kymlinge.
Norra Kymlinge
Genom en utvidgning av Igelbäckens naturreservat i norra Kymlinge skulle en ännu större del
av Järvakilen genom Sundbyberg skyddas och

Marabouparken
Förnyelsen av stadskärnan innebär möjligheter att
stärka kopplingen till Annedal i Stockholm. Detta kan
ske genom förstärkta stråk för fotgängare och cyklister
men även innebära en bro för busstrafik.
Bällsta bro
Bällsta bro är idag en av de viktigaste entréerna till
Sundbyberg. Genom förbättrad framkomlighet för
fotgängare och cyklister förstärks brons funktion som
entré till staden.
Solna business park
I samband med förnyelsen av stadskärnan utreds
kopplingar till Solna Business Park. Området kring den
nya stationen blir en viktig länk mellan Sundbyberg
och Solna.
Tulegatan – Gränsgatan
Tulegatan – Gränsgatan är en viktig koppling mellan
Sundbyberg och Solna, inte minst för fotgängare och
cyklister.
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Strandpromenaden
Staden avser stärka stråket längs Bällstaviken. I
samband med detta kan platsens funktion som
entré stärkas.
Nya entréer
Bro över Bällstaviken
En ny koppling i form av en gång- och cykelbro
från Mariehäll i Stockholm till Sundbyberg planeras tillsammans med Stockholms stad.
Kista
Tvärbanan och den nya bussgatan till Kista innebär en ny entré till Sundbyberg.
Rinkeby
Den nya bron för gående, cyklister och kollektivtrafik möjliggör en koppling mellan Ursvik och
Rinkeby. Bron innebär förbättrade möjligheter
för de boende att nyttja båda stadsdelarnas
utbud av service, handel och kollektivtrafik.

Bromsten
På längre sikt ser både Sundbybergs stad och
Stockholms stad en möjlighet att förstärka
kopplingen mellan Rissne och Bromsten genom
en bro för fotgängare och cyklister. En sådan
koppling skulle innebära förbättrade lokala förbindelser men även få betydelse för det regionala gång- och cykelnätet.
Arenastaden
Sundbybergs stad bedömer att en ny bussgata i
östra Ör skulle möjliggöra förbättrade kollektivtrafikkopplingar till Arenastaden i Solna.
Förstärkta kopplingar
Sundbybergs bebyggelseutveckling syftar till att
koppla samman stadens olika delar i en stadsväv. De tidigare starka barriärerna, framförallt
Enköpingsvägen och Mälarbanan/järnvägen ska
överbryggas, både fysiskt och upplevelsemässigt.
Även övriga stadsdelar ska knytas samman för
att skapa en sammanhållen stad.

Sundbybergs bebyggelseutveckling syftar till att koppla samman stadens olika delar i en stadsväv.
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M A R K A N VÄ N D N I N G S K A R TA N
visar överskådligt hur Sundbybergs
stad avser att utveckla mark- och
vattenområden i framtiden.
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Allmänna
intressen
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Allmänna intressen
Kapitlet om allmänna intressen är en kunskapsbank och en vägledning för vidare planering. Med allmänna intressen menas förutsättningar och värden som är gemensamma
för stadens medborgare, exempelvis natur- och kulturvärden. I kapitlet redovisas även
hur staden avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Enligt lag ska en
översiktsplan redovisa hur kommunen tar hänsyn till allmänna intressen vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden.

1. Befolkning, bostäder, service
och trygghet
Sundbybergs befolkning idag
I Sundbybergs stad bor ungefär 50 000 personer
(2017). Jämfört med riket finns det procentuellt
fler i åldern 25-44 i Sundbyberg, men färre
pensionärer.1 Knappt hälften av invånarna har
eftergymnasial utbildning, vilket är något högre
än snittet för både länet och riket.2
Andelen förvärvsarbetande är 81 procent3 och
andelen öppet arbetslösa är 3 procent4. Den vanligaste förekommande hushållstypen är ensamboende utan barn.5 I Sundbyberg dagpendlar
något fler från staden än till staden.6
82 procent av de förvärvsarbetande i Sundbyberg arbetar i en annan kommun.7 Uppskattningvis har 20 procent av invånarna en funktionsnedsättning.8
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*

INVÅNARE I SUNDBYBERG
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Kommunfakta 2016/Statistiska centralbyrån (SCB).
År 2016. Kolada/SCB.
Förvärvsarbetande invånare i åldern 20-64 år, år 2016. SCB.
4
Arbetsförmedlingen 2017.
5
Personer som saknar lägenhetsuppgift ingår inte i hushållstatistiken. I kommunen saknar
4,95 procent av befolkningen uppgift om lägenhet. Kommunfakta 2016/SCB.
7
Kolada/SCB 2016.
8
Folkhälsomyndigheten, Slutrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för
”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011– 2016” 15 mars 2016.
9
Kolada 2016.
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Socioekonomi
Liksom i Stockholmsregionen i stort går det
att se socioekonomiska skillnader inom
Sundbyberg. Exempelvis skiljer sig inkomst- och
utbildningsnivå mellan de olika stadsdelarna.
När statistiska centralbyrån redovisar sammanräknad förvärvsinkomst i sex klasser, utgörs den
översta klassen av dem som har en sammanräknad förvärvsinkomst över 480 000 kr per år.
Andelen av befolkningen som hamnar i denna
klass varierar mellan Sundbybergs stadsdelar9.
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Figuren visar Sundbybergs befolkning idag utifrån
demografi, förvärsarbetande, utbildning, och
hushållsstatistik.

Utbildningsnivån skiljer sig också mellan de
olika stadsdelarna. I den stadsdel som har högst
utbildningsnivå har 39 procent en 3-årig eftergymnasial utbildning. I stadsdelen med lägst
utbildningsnivå är det endast 9 procent (2016).10
Likaså skiljer sig valdeltagandet mellan stadsdelarna.11
Vid den framtida planeringen är det viktigt
att ta hänsyn till dessa fakta för att undvika en
förstärkning av skillnaderna.

Bostadsbyggandet i Sundbyberg
Efterfrågan på bostäder är mycket stor i de flesta
delar av Sundbyberg och förväntas vara oförändrad under en överskådlig framtid. Bostadsbeståndet består i dagsläget av cirka 22 000
bostäder. Av dessa är cirka 53 procent hyresrätter och resterande andel utgörs av bostadsrätter
samt äganderätter.
Staden tar ansvar för behovet av nya bostäder i
regionen. Byggtakten som hållits under framförallt 2010-talet har uppmärksammats brett och
statistik visar att Sundbybergs stad är bland de
kommuner i länet som bygger flest bostäder
per invånare. I Länsstyrelsens uppskattning av
regionens behov av bostadstillskott anges 600
bostäder per år för Sundbyberg12. Enligt stadens
prognoser väntas detta uppfyllas.

En betydande del av det framtida bostadsbyggandet i staden kommer att ske i stadsdelen Ursvik (mellan en tredjedel till hälften
av alla prognosticerade bostäder byggs här). I
övrigt kommer det framtida bostadsbyggandet huvudsakligen att ske i stadens övriga
stadsutvecklingsprojekt; Hallonbergen och Ör,
Enköpingsvägen, Rissne samt Sundbybergs nya
stadskärna. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje kommun
ska planera för bostadsförsörjningen. I stadens
riktlinjer för bostadsförsörjning beskrivs stadens
målsättningar och tillvägagångssätt för bostadsförsörjningen.

En socialt hållbar stad
Att Sundbyberg växer snabbt ställer stora krav
på stadsplaneringen. Den byggda miljön utgör i
stor utsträckning ramen för den sociala samvaron i
en stad och kan påverka sammanhållningen. Det är
viktigt att fortsätta utveckla staden med mötesplatser i alla stadsdelar. En tätare stadsstruktur
med offentliga rum för möten och stadsliv,
skapar möjligheter till ökad sammanhållning
mellan stadsdelarna i Sundbyberg.
Bland befolkningen 16-74 år. SCB.
Valmyndigheten, val.se.
Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2017. Länsstyrelsen i Stockholms län.

10
11
12

Bostadsbyggandet
Sundbyberg

Mål för Sundbybergs bostadsförsörjning:*
Länssnitt
•

Sundbyberg ska bidra till regionens tillväxt genom ett fortsatt tillskott
0
2
4
6
8
10
på bostäder.

12

Genomsnittligt tillskott i antal bostäder per år 2010–2015 per tusen
• Staden
ska erbjuda
ettbostäder
varierat
bostadsutbud
invånare.
Det vill säga
färdigställda
genom
nyproduktion, som möter alla
ombyggnad
och omvandling
av fritidshus.
målgrupper.
Blandade
upplåtelseformer, bostadsstorlekar och

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

Bostadsbeståndets beskaffenhet ska möjliggöra rotation och
flyttkedjor på bostadsmarknaden.

•

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

•

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

•

Staden ska också genom ägardirektiven för det allmännyttiga
bostadsbolaget Förvaltaren styra bostadsförsörjningsarbetet
i önskad riktning.
*Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundybergs stad. Fastställd av kommunfullmäktige 2017-10-30.
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Trygghet i stadsrummen
Det är viktigt att värna om trygga och välkomnande
utemiljöer. Sundbyberg ska vara rent, snyggt och tryggt.
Det finns ett flertal åtgärder som kan bidra till att öka
tryggheten i stadsmiljön.

Det är lättare att använda utemiljön när man känner sig trygg och
förstår vilka ytor som är allmänna respektive privata. Avstånd till
byggnader, gränser, belysning, skötsel, skyltning, parkutrustning, planteringar och närvaron av andra människor hjälper till att förtydliga,
skapa trygghet och en känsla av att man är välkommen.

•

Det är lätt att orientera sig

•

Tydlighet i vad som är privat eller offentligt

•

Att se andra och vara sedd

•

Överblickbarhet

•

Välskötta utemiljöer

•

Belysning

Översiktsplanens intention är att stärka kommunen
med avseende på trygghet. I vissa delar av Sundbyberg finns funktionsuppdelade områden som delvis
är avbefolkade kvällstid, vilket kan skapa otrygghet.
Genom att kombinera arbetsplatser och handel med
bostäder och andra servicefunktioner, skapas förutsättningar för ökad trygghet även i dessa områden.
Parker, torg och platser för lek och spontanidrott i
den täta strukturen bidrar också till en mer använd
och därmed tryggare stadsmiljö.

Behov av kärnverksamheter

Tillgänglighet

2017

Det finns ett flertal åtgärder som kan bidra till att
öka tillgängligheten i stadsrummen:

2030

•

Lutningar längs gångsstråk

•

God belysning

•

Markmaterial

•

Avsaknad av hinder såsom kanter och skyltar

•

Sittplatser

Planering för en god livsmiljö
och service för alla

FÖRSKOLEPLATS

ÅK F

ÅK 7

PLATS PÅ ÄLDREBOENDE *

Biståndsbedömt särskilt boende för äldre
med heldygnsomsorg enligt SoL 5 kap 5 §.

*

Figuren visar Sundbybergares behov av förskola,
skola och plats på äldreboende13 2017 och 2030,
utifrån en befolkningsprognos.14
Behovet av plats på äldreboende är svår att prognostisera, och är beräknat på det genomsnittliga behovet för olika åldersgrupper 2010-2013. Då vi lever längre och är friskare, kan behovet vara lägre än beräknat.
Sundbybergs stads befolkningsprognos 2017.

13

14
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En god översiktlig planering möjliggör allas tillgång
till olika funktioner i den fysiska miljön oavsett rörelse- och orienteringsförmåga. Det finns flera grupper
som är mer sårbara när det gäller att röra sig i den
fysiska miljön, exempelvis barn, ungdomar, personer
med funktionsnedsättning och äldre.
I samband med att bostäder planeras behöver förskolor, skolor, äldreboenden, grönområden, näringsliv och annan service få plats. På skolor och förskolor
ska det finnas tillräckliga och välplanerade ytor både
inomhus och utomhus.
En bebyggelsestruktur med många funktioner där
bostäder, arbetsplatser och service blandas bidrar till
en trygg och välkomnande stadsmiljö.
Sociala konsekvensanalyser kan användas som
verktyg för att säkerställa social hållbarhet i den
fysiska planeringen. I analyserna redovisas effekter
på exempelvis jämställdhet, barnperspektivet, fysisk
tillgänglighet och folkhälsa.

KARTAN visar fördelningen mellan
upplåtelseformer i Sundbybergs
stadsdelar. Storleken på diagrammen
varierar beroende på hur många
bostäder som finns totalt i stadsdelen.
Uppgifterna kommer från år 2017 och
kan ha förändrats något sedan dess.
Källa: Sundbybergs stad och SCB
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2. Näringsliv och arbete
Sundbyberg i regionen
Tillgång till kompetent arbetskraft och goda kommunikationer är, tillsammans med en rik stadsmiljö, avgörande för regionens konkurrenskraft och
företagens vilja att etablera sig här.
Sundbybergs geografiska läge i kombination med expansionen i regionen bidrar till en fortsatt positiv näringslivsutveckling i staden. Närheten
till centrala Stockholm, Arenastaden och Kista samt det goda kollektivtrafikläget och enkelheten i att nå såväl Arlanda som Bromma flygplats, ger
de rätta förutsättningarna. Översiktsplanens intention är att ta till vara
på goda lägen intill kollektivtrafik vilket ger en grund för god tillgänglighet och starka förutsättningar för regional arbetspendling. Kommunens
näringsliv och arbetsmarknad är i dagsläget robust, stark och varierad.
Genom att möjliggöra för utveckling av både det lokala näringslivet och
för komplettering av det regionala minskar känsligheten för konjunktursvängningar.

Näringslivsstruktur
Sundbyberg karaktäriserades länge som en industristad. Under senare år
har näringslivet dock genomgått en omfattande omställning. Idag dominerar olika tjänsteverksamheter och tillsammans med byggindustrin utgör
dessa näringsgrenar nära två tredjedelar av alla arbetstillfällen i Sundbyberg. Det är betydligt mer än länet och landet i övrigt. I staden finns det
över 4.000 företag, varav majoriteten är små och medelstora. De senaste
åren har antalet nyregistrerade företag i staden ökat successivt i en positiv
riktning.

Företagsklimat och etableringsvilja
En positiv näringslivsutveckling är en grundförutsättning för att skapa
en stad med liv och rörelse även under dagtid. Det handlar om att skapa
goda förutsättningar för näringslivet i form av tillgång till mark, lokaler
och bostäder men även en väl integrerad arbets- och utbildningsmarknad,
möjligheter till rekreation och upplevelser samt goda förbindelser med
omvärlden. Ett gott företagsklimat ger fler och växande företag och därmed fler arbetstillfällen. Det är därför viktigt att ytterligare stärka stadens
service inom de områden som efterfrågas av näringslivet. Flertalet företag
i Sundbyberg har potential att växa vilket kommer ställa krav på staden.
Staden behöver också verka för att utvecklingen av den fysiska och digitala
infrastrukturen väger in näringslivets behov i stor utsträckning.
En viktig förutsättning för ett fortsatt starkt näringsliv i Sundbyberg är
förmågan att attrahera och behålla kompetens och goda entreprenörer.
Omvärldens utveckling visar att kunskapsintensiva tjänsteföretag blomstrar, främst i storstadsregioner. Sundbybergs regionala tillgänglighet och
stadskvaliteter gör att staden har de bästa möjligheterna att locka till sig
kunskapsintensiva tjänsteföretag.
Flera områden i Sundbyberg har redan idag mycket goda kommunikationslägen och några kan få ökad attraktionskraft när planerade infrastruktursatsningarna genomförs. För att göra det attraktivt att etablera sig krävs
ett utbud av bland annat handel, café och restaurang, kommersiell och
offentlig service samt kultur.

49

ÖV E R S I K T S P L A N F Ö R S U N D BY B E R G

I staden finns
det över 4000
företag
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Näringslivsutvecklingen
är en viktig förutsättning
för att skapa en stad
med liv och rörelse även
under dagtid.

51

ÖV E R S I K T S P L A N F Ö R S U N D BY B E R G

Destination
Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och
internationella jämförelser visar att Stockholmsregionen har alla möjligheter att ta del av den
snabba utvecklingen. Den positiva trenden
märks även i sysselsättningen, som minskar för
många basnäringar men ökar i besöksnäringen.

Sundbybergs
attraktivitet som
destination bör
vara en naturlig
del i arbetet med
stadsutveckling.
Staden vill locka till sig nya besökare till Sundbyberg i större utsträckning än tidigare. Det
kommer att i sin tur att innebära nya möjligheter
till företagande, jobb och tillväxt. Genom att utveckla attraktiva platser där besökande vill vistas
ökar också upplevelsevärdena för människor
som redan bor och verkar i staden. För att öka
antalet besökare till staden som bidrar till en
positiv utveckling av näringen, är det avgörande
med samverkan mellan olika parter.

Identitetsskapande evenemang
För att stärka stadens varumärke och därmed
intresset för Sundbyberg som destination
arbetar staden med olika identitetsskapande
evenemang, antingen i egen regi eller i samverkan med andra parter. Nationaldagsfirandet
vid Golfängarna är ett evenemang som årligen
lockar cirka 40 000 besökare och röner stor uppmärksamhet även utanför stadens gränser. På
Örvallen finns nationalarenan för baseboll och
”Två sjöar runt” är ett populärt lopp runt Lötsjön
och Råstasjön. Marabouparken med sin konsthall är ett populärt besöksmål. Nämnas bör även
vårmarknaden i maj, kräft- och surströmmingsskivan i augusti och julmarknaden i december
på Sturegatan.
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3. Kultur och fritid
Kärnan i kultur- och fritidsverksamheterna i
Sundbyberg är att skapa platser för mänskliga
möten. Sundbybergare möts på biblioteken, på
fritidsgårdarna, i kursverksamheterna, i motionsspåret, på idrottsanläggningarna och i föreningslivet. Närhet och tillgänglighet till dessa
mötesplatser är kvaliteter för de som besöker,
arbetar eller bor i staden. Kultur- och fritidsverksamheterna i staden är viktiga i arbetet med att
stärka den demokratiska utvecklingen i samhället, integrationen och folkhälsan samt för att
stimulera till lärande och medskapande.
I takt med att nya stadsdelar växer fram och
inflyttningen ökar, ökar också behovet av att
skapa och bygga ut de befintliga kultur- och
fritidsverksamheterna för att tillmötesgå kommuninvånarnas förväntningar och krav på en
god livskvalitet.

Kultur
Kultur spelar en stor roll i människors identitetsskapande. Att kunna ta del av och skapa kultur
bidrar till en känsla av tillhörighet, engagemang
och delaktighet i samhället. En förutsättning
för att detta ska kunna ske är att kulturen görs
tillgänglig för alla, oavsett var man bor eller
vilka förutsättningar man har. Täta och attraktiva
miljöer leder till ökat befolkningsunderlag vilket
i sin tur kan medföra att platser för kultur- och
fritidsändamål blir mer lättillgängliga.

Mötesplatser
Att kunna träffas på platser utanför hemmet,
både spontant och planerat, är viktigt både för
den sociala utvecklingen och sammanhållningen
men också för att människor ska kunna vidga
sina perspektiv. Genom nya möten ökar toleransen och förståelsen för olikheter. I ett växande
Sundbyberg är det därför viktigt att utveckla
de mötesplatser som redan finns och att nya
skapas. Gröna rum, bibliotek, idrottsanläggningar, fritidsgårdar samt platser för föreningar är
exempel på sådana mötesplatser.

Kultur spelar en stor roll
i människors identitetsskapande.

Gröna rum, bibliotek,
idrottsanläggningar, fritidsgårdar samt platser
för föreningar är exempel
på mötesplatser.
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Bibehållen fysisk aktivitet
livet igenom ger bevisligen
positiva hälsoeffekter,
därför är det viktigt att
den offentliga miljön
bjuder in till rörelse.

Folkhälsa och idrott
Bibehållen fysisk aktivitet livet igenom ger bevisligen positiva
hälsoeffekter, därför är det viktigt att den offentliga miljön
bjuder in till rörelse. Att skapa förutsättningar för en ökad
fysisk aktivitet för hela befolkningen i Sundbyberg är alltså
av största vikt.
I Sundbyberg finns simhall, motionsspår, gym, bollplaner
och idrottshallar som också används av stadens idrottsföreningsliv. Denna bredd ger de boende i Sundbyberg möjlighet
att utöva ett rikt och varierat frilufts- och idrottsliv. I takt med
att staden växer är det därför viktigt att nya rekreationsytor
och anläggningar ingår i ett tidigt skede av planeringen.
Alla människor ska ha möjlighet till fysisk aktivitet utifrån
sina förmågor. I det sammanhanget blir det viktigt att skapa
fler ytor för både spontana och organiserade aktiviteter
som dessutom upplevs välkomnande för alla. Översiktsplanen syftar i många delar till att förbättra möjligheterna för
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cyklister och fotgängare att röra sig inom staden samt till
grannkommuner. Detta ger möjligheter till vardagsmotion
och rekreation.

Offentlig konst
Satsningar på konst och kultur ger en bra grogrund för
utbildning, kreativitet och tolerans. Idag finns konst överallt i
staden vilket skapar en känsla av samhörighet och ger staden
karaktär. Konstens värden är inte alltid mätbara eller lönsamma på kort sikt, men är ofta betydelsefulla för de människor
som lever i staden. Enprocentsregeln är den ekonomiska
princip som anger att en (1) procent av produktionskostnaden vid ny-, om- och tillbyggnation ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Detta gäller hus, gator , torg och parker.

KARTAN visar platser för
kultur, föreningsverksamhet,
fritid och idrott som finns i
Sundbyberg idag, 2018.
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4. Grönområden och vatten
Landskapet
Sundbyberg ligger i ett sprickdalslandskap med
höga höjder och långsträckta dalar.
Höjdskillnaderna mellan dalar och höjder är
bitvis stora: mellan Lötsjön och Hallonbergen
skiljer det exempelvis 40 meter.

Grönstruktur: grönområden, vatten och stråk.

Ekosystemtjänster


  

Ju mörkare desto högre mark. Byggnader syns i
grått. Till fots är det lättast att röra sig i öst-västlig riktning längs dalgångarna.

Grönstrukturen är mångfunktionell. Parker
och natur tar hand om dagvatten och bidrar till
upplevelsevärden i staden. Växtligheten renar
luft, dämpar buller, binder koldioxid och skapar
bättre lokalklimat i staden genom att dämpa
vind och höga temperaturer. Den skyddar oss
även mot UV- strålar.
De värden som grönstrukturen ger människan beskrivs som ekosystemtjänster och brukar
delas in i fyra kategorier:
•

Understödjande (t ex biologisk mångfald
och det hydrologiska kretsloppet).

•

Producerande (t ex mat och råvaror)

•

Reglerande (vattenrening och
pollinering)

•

Kulturella (t ex naturupplevelser, skönhet
och hälsa)

Grönstruktur
Grönstrukturen, eller den gröna och blå strukturen, byggs upp av grönområden, vatten och stråk
som förbinder dem.
Grönområdena kan vara parker och naturmark, medan stråken kan vara trädplanterade
gator eller långsträckta parker. Även trädgårdar
och bostadsgårdar är viktiga delar av stadens
grönstruktur.
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Ekosystemtjänster i planeringen
Staden strävar efter att koncentrera ny bebyggelse till redan hårdgjord mark. När en grönyta
ändå blir aktuell för bebyggelse behöver dess
värden utifrån ekologi, dagvattenhantering,
klimatanpassning och rekreation sättas i relation
till hur bebyggelseförslaget kan bidra till stadens
utveckling, exempelvis genom ökad trygghet
eller verksamheter som tjänar allmänna intressen. Den enskilda platsens befintliga och potentiella ekosystemtjänster ska utredas, liksom
dess funktion både i närområdet och i ett större
sammanhang.

Understödjande tjänster
De understödjande tjänsterna är basen. Utan
dem fungerar inte de andra. Klimatförändringarna och andra miljöhot kan göra fungerande
lokala ekosystem ännu mer betydelsefulla i
framtiden.
En väl sammanhållen grönstruktur ger goda
förutsättningar för hög biologisk mångfald och
för vattenhantering.
För att säkra de understödjande ekosystemtjänsterna ska staden sträva efter att värna de
områden som finns och att stärka sambanden
mellan dem.

invånarna, med möjlighet till avkoppling, lek,
motion, möten, odling samt natur- och kulturupplevelser. Särskilt betydelsefulla är grönområden ur ett barnperspektiv.

Stadens gröna miljöer är av stort värde ur ett
socialt perspektiv.
Sundbybergs parker och natur är platser för alla.
De ger goda möjligheter till socialt deltagande
och interagerande.
Att bevara och utveckla stadens kulturella
ekosystemtjänster blir allt viktigare i takt med att
Sundbybergs befolkning ökar.

Grönstrukturen i Sundbyberg
En väl sammanhängande grönstruktur ger goda
förutsättningar för biologisk mångfald.

Producerande tjänster
I Sundbyberg används idag inte mark för odling
eller skogsbruk i större skala. Däremot kan
småskalig stadsodling bidra till lokal matproduktion, både på offentliga platser och på
kvartersmark.

Grönstrukturen i Sundbyberg kan beskrivas
i tre skalnivåer:
1.

Gröna och blå band

2.

Parker, bostadsnära natur och
grönstråk i bebyggelsen

3.

Bostadsgårdar och trädgårdar.

Reglerande tjänster
Bevarad naturmark och anlagda växtbäddar
möjliggör naturlig vattenrening av vatten från
exempelvis gator och tak. Växtligheten ger också
ett jämnare lokalklimat. Stora träd har särskilt
stor effekt och bör gynnas. Både på kvartersmark och på allmän plats kan planteringar
förbättra förutsättningarna för pollinerande
insekter. Vid nybyggnation kommer innovativa
lösningar när det gäller att stödja biologisk
mångfald att efterfrågas.

Kulturella tjänster
I en tät stadsmiljö är grönskans och vattnets
funktion för upplevelser och folkhälsa extra värdefull. Människan mår bra av att vistas i naturen
men också av att kunna uppleva grönska nära
bostaden och arbetsplatsen. Grönområdena
har en stor betydelse för folkhälsan genom att
motverka stress och möjliggöra en rörlig livsstil.
Parkerna kan fungera som ett vardagsrum för
ÖV E R S I K T S P L A N F Ö R S U N D BY B E R G

58

De gröna och blå banden sammanfaller i stort
sett med de större dalgångarna. Genom att
binda ihop grönområden och gång- och cykelstråk över kommungränserna ingår de i en grön
infrastruktur på regional nivå.
Banden är sinsemellan olika i sin karaktär,
men alla hyser stora ekologiska och kulturella
värden.
För att behålla och utveckla bandens funktion
och kvalitet är det främst viktigt att se till att
de har tillräcklig bredd och att de inte skärs av,
exempelvis av breda gator.
De gröna och blå banden har förutsättningar
för en sammanbindande funktion i staden när
de upplevs trygga och erbjuder attraktiva platser
för aktivitet och återhämtning. Viktigast för att
förbättra tryggheten är:

   
  
   
  
     

•

Överblickbarhet

•

Folkliv

•

Belysning

•

Skötsel

Nya och förstärkta platser för aktivitet och återhämtning kan vara exempelvis större lek- och
aktivitetsplatser, plaskdammar och tysta platser.
Sex natursköna och förhållandevis tysta
platser har identifierats i Sundbyberg, de flesta i
norr. Dessa områden erbjuder en rofylld vistelse
i naturen och är en viktig kvalitet som ska värnas
i den växande staden.

Järvakilen
Kartan visar allmänt tillgängliga grönområden och stråk. I Rissne, Hallonbergen och Ör finns dessutom mycket grönska på kvartersmark, som inte
syns i kartan. I norr syns det stora natur- och rekreationsområdet i Kymlinge med Igelbäckens naturreservat. I stadens södra del framträder parker
i kvartersstruktur. Gula områden är planerad grönstruktur i Stora Ursvik.

Gröna och blå band
Utmärkande är att vatten och grönområden i Sundbyberg i stor utsträckning är samlade i tre gröna och blå
band mellan stadsdelarna:
•

Järvakilen med Kymlinge och Igelbäckens
naturreservat

•

Lötsjöstråket från Rissne till Råstasjön

•

Bällstaviken med Bällstaån
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Stockholms gröna kilar utgör en sammanhängande regional struktur av områden med höga
rekreations-, natur- och kulturmiljövärden.
Järvakilen sträcker sig från Sigtuna in till
Nationalstadsparken i centrala Stockholm och
passerar genom Sundbyberg.
Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg är en
del av Järvakilen. Reservatet inrättades 2004 för
att skydda och bevara ett tätortsnära naturområde för naturupplevelser och friluftsliv samt
för att skydda och bevara Igelbäcken som ett
levande vattendrag.
Genom reservatet löper flera markerade spår
för framför allt löpning, skidor och cykel.
När exploateringar sker i naturreservatets
närhet måste de utföras så att reservatets värden
och Igelbäckens vattenkvalitet säkerställs.
Sundbyberg arbetar för en utvidgning av Igelbäckens naturreservat i norra Kymlinge, norr om
det befintliga Igelbäckens naturreservat.

Lötsjöstråket

Bällstaviken

Från Råstasjön till Rissne finns ett brett och sammanhängande grönstråk med stora upplevelsevärden. Det
innefattar bland annat Rissne äng, Sundbybergs begravningsplats och Duvbo koloniområde.
Golfängarna och Lötsjön är Sundbybergs stora, centrala parkområde. Det har höga rekreativa och sociala
värden, och hyser även höga naturvärden. Lötsjön är en
mycket uppskattad park- och fågelsjö. Sjön kan ses som
ett nav i stadens grönstruktur.
Sundbybergs stad har inrättat ett naturreservat
kring Lötsjön-Golfängarna. Även Solna har inrättat ett
naturreservat kring Råstasjön. De två reservaten ger det
populära park- och naturområdet ett långsiktigt skydd.
Lötsjöstråket är väl integrerat i staden, dels genom
sitt centrala läge, dels tack vare goda kopplingar in i
angränsande och relativt gröna stadsdelar.
Dalgången norr om Ör fungerar som länk till Norra
Råstabäcken längs Enköpingsvägen och till Igelbäckens
naturreservat. I takt med kommande exploateringar blir
dalgången norr om Ör en allt viktigare plats för vattenhantering och rekreation.

Bällstaån mynnar i Bällstaviken strax norr om
Marabouparken. I och med att Bällstaviken är den
innersta delen av Ulvsundasjön, är detta Sundbybergs länk till Mälaren. Även om både viken och den
tillgängliga strandzonen är smala är det ett stråk med
mycket stor betydelse. Värdet förstärks av att både
Marabouparken och det nyanlagda Strandtorget ligger i direkt anslutning till stråket. Marabouparken är
en av landets främsta parkanläggningar och har stora
kulturhistoriska värden. Genom utvecklingen av Nya
Stadskärnan kommer parken och strandpromenaden
bli mer lättillgängliga och de kan få en större roll i
staden.
Sundbybergs stad har för avsikt att, tillsammans
med Stockholm och Solna, utveckla strandpromenaden till ett sammanhängande och fysikt tillgängligt
stråk.

Kartan visar Järvakilen.

Grönområden och stråk i bebyggelsen
Inom stadsdelarnas bebyggelse finns mindre grönområden av olika typer:
•

Stadsdelsparker och lokala parker

•

Sparad natur

•

Små fickparker och planteringar

•

Torg och gator med planteringar

För att parkerna ska användas i vardagen är det viktigt
att de har tillräcklig storlek, att de finns nära bostaden,
att innehållet är attraktivt och att de sköts väl.
Parkernas storlek är avgörande för hur de kan
användas. I en större park finns bättre möjligheter
till exempelvis rörelseaktiviteter och promenader. En
större park och större lekytor kan också användas av
flera grupper samtidigt.
I detaljplanering är det viktigt att studera varje
enskilt utbyggnadsprojekt i både lokal och regional
skala för att förstå platsens betydelse i ett större
sammanhang. Ett ökat besökstryck på naturområden
och parker kan behöva hanteras genom exempelvis
kanalisering längs utvalda stråk.
Hur grönstrukturen påverkas är inte enbart
beroende av vad som sker i Sundbybergs stad, ökad
exploatering förväntas även i grannkommunerna. Ett
regionalt samarbete med omkringliggande kommuner är därför viktigt.
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Bilden visar grönstrukturens olika delar eller skalnivåer:
Längst upp skymtar Bällstaviken som ingår i ett av stadens gröna och blå band. Centralt i bilden ligger Tornparken, en av stadens viktigaste parker, med både anlagda
delar och naturmark. Den trädplanterade Tulegatan till
vänster i bilden fungerar som ett grönstråk i bebyggelsen.
Bilden visar också att grönska på bostadsgårdar utgör en
viktig del av grönstrukturen.

Forskning visar att människor
nyttjar ett grönområde regelbundet om de kan nå det
inom 300 meter och utan att
passera trafikerade vägar eller
barriärer.
Boverket rekommenderar att
det finns en närliggande park
med bland annat en lekplats
för de allra minsta barnen inom
50 meter från bostaden, en lokal park inom 200 meter samt
en stadsdelspark inom
500 meter från bostaden.
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Det finns också samband mellan hur lätt det
är att ta sig till grönområdet och hur ofta det
används. Det ska inte vara för långa avstånd,
det ska vara lätt att hitta och det ska inte finnas
barriärer eller störande trafik. Detta är särskilt
viktigt för barn. I takt med att Sundbyberg förtätas ökar betydelsen av att grönområdena upplevs
lättillgängliga.
Även parkernas innehåll påverkar hur attraktiva de upplevs. I en tät stad är det viktigt att
kunna erbjuda vackert utformade och välskötta
parker med flera funktioner.
Flera av Sundbybergs grönområden i bebyggelsen utgörs av bevarad naturmark på höjdpartier. De kan vara svårtillgängliga och ha sämre
förutsättningarna för vissa funktioner. Däremot
har de ofta höga naturvärden och är därför viktiga i staden.

Träd i staden
Träd är en del av stadens infrastruktur och
har stor betydelse för stadens grundläggande
funktioner. De bidrar exempelvis till att förbättra
lokalklimatet genom vindskydd och skydd mot
stark sol, de renar luften från partiklar och lagrar
koldioxid. De flesta av stadens värdefulla träd
står på parkmark, exempelvis i Tuvanparken,
Marabouparken, Tornparken och i Lötsjöstråket.
Samtidigt finns det träd av stort värde även på
kvartersmark. Ett exempel är den mäktiga eken
vid Ågatan nära Landsvägen. Det finns anledning att framöver göra fastighetsägare uppmärksamma på trädens betydelse, och i vissa fall se
över möjligheten att skydda dem exempelvis i
detaljplanen.

Bostadsgårdar och trädgårdar
En stor del av stadens grönstruktur ligger på
kvartersmark, alltså mark som inte är allmän
plats. Den kan ändå ha stor betydelse, såväl för
människors upplevelse som ur ett ekologiskt
perspektiv.

Äldre trädgårdsmiljöer
Många insekter, fåglar och smådjur trivs bra i
villaträdgårdar och på bostadsgårdar. De ytor
som inte är hårdgjorda är också värdefulla för
att rena dagvatten och minska risken för översvämningar.
Särskilt viktigt är att värna om stora träd,
buskage och häckar och att minimera andelen
hårdgjord yta.

Grönytefaktor i nya projekt
För att skapa en hållbar stad behöver även
bebyggda kvarter hantera dagvatten samt bidra
till klimatanpassning och biodiversitet. Grönska
på kvartersmark har en särskild betydelse för
människor då den ger upplevelser i vardagen
genom vegetation på gårdar, tak, balkonger och
förgårdsmark. Förutsättningar för stadsodling är
särskilt goda på kvartersmarken. En väl planerad, byggd och förvaltad kvartersmark kan bli en
viktig del av stadens grönstruktur.
Vid planering och byggande av bostäder
och lokaler för näringsliv och service ska
Sundbybergs riktlinjer för grönytefaktor följas.
Grönytefaktorn är ett verktyg för att stimulera
ekosystemtjänster genom grönska för klimatanpassning, sociala värden och biodiversitet.
Fördröjning och rening av dagvatten har extra
fokus, liksom vegetation med höga upplevelsevärden. Mångfunktionella lösningar premieras. I större stadsutvecklingsprojekt och i mer
omfattande detaljplaner ska staden ta ställning
till behovet av att använda grönytefaktor som
verktyg även för allmän plats.

Väl planerad, byggd
och förvaltad kan
kvartersmarken bli en
viktig del av stadens
grönstruktur.

Stadsodling
Stadsodling bidrar till förbättrad folkhälsa, ökad
integration, levande stadsrum, ökad biologisk
mångfald och renare luft. Den kan också vara
en del i förberedelserna för mer omfattande
matproduktion om behovet skulle uppstå. Stadsodling är alltså ett bra redskap i strävan mot en
hållbar stad. Odlingar kan med fördel ordnas på
bostadsgårdar, tak, balkonger och förgårdsmark.
Staden kan också förbereda platser i det offentliga rummet som kan tas i anspråk av engagerade
medborgare och föreningar.
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K A RTA N visar de tre stora
gröna och blå banden med
regional betydelse: I norr Järvakilen, i mitten Lötsjöstråket
och i söder Bällstaviken. Markerade är stadens viktigare
gröna målpunkter: barnbaden,
de tysta platserna och parker
som lockar besökare från hela
staden. De flesta av målpunkterna är belägna i de gröna
och blå banden.
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5. Kulturmiljö
Kulturmiljövärden
När historien tydligt kan avläsas i den byggda
miljön känner sig boende och besökare delaktiga
i ett större sammanhang.
Äldre kulturmiljöer berikar ofta vår tids
stadsbyggande. De som om några decennier
rör sig i staden kommer att uppleva både det vi
bygger nu och vad vi väljer att bevara. Därför är
det viktigt att visa omtanke om befintliga värden
när förändringar sker. Sundbyberg präglas av
många historiska skeden, med en tyngdpunkt i
1800-talets senare hälft och 1900-talet. Järnvägen och järnvägsstationen var utgångspunkt för
Sundbybergs framväxt. Anders Petter Löfström
brukar betraktas som stadens grundare. Han
verkade för att järnvägen Stockholm – Västerås
– Bergslagen drogs förbi gården Sundbybergs
ägor. Redan 1870 började Löfström avstycka
tomter, för såväl bostäder som industri. Kring
Sundbybergs station utvecklades på kort tid en
tätort. Under 1900-talet har de olika stadsdelarna successivt byggts ut i enlighet med tidens
olika stadsbyggnadsideal.
Vid Sundbybergs framtida markanvändning
är några epoker och miljöer särskilt viktiga att
beakta, från ett kulturhistoriskt perspektiv.
•

Fornminnen

•

Gårdar och kulturlandskap

•

Järnvägen och industrin

•

Duvbo

•

Rutnätsstaden

•

Militärverksamhet

•

1900-talets bostadsbebyggelse

Fornminnen
Bevarade fornminnen finns framförallt i norra
delen av Sundbyberg.
De äldsta lämningarna som visar att
människor uppehållit sig i trakten är från bronsåldern, exempelvis Kymlingestenen, som varit
offersten. Från järnåldern finns spår av bosättningar och jordbruksverksamhet. Igelbäcken var
tidigt en viktig farled, vilket framgår av ett antal
järnåldersgravfält på dalgångens norra sida och
en äldre boplatslämning på den södra.
Två kända runstenar finns, den ena ställs
numera ut på Sundbybergs museum medan den
andra står på sin ursprungliga plats vid Råsta
gård. Där finns en fornstig som förr ledde fram
till en fjärd i kontakt med Östersjön.

Med tanke på att fornminnena är relativt få
är miljöerna kring dem som finns kvar desto
viktigare att ta hänsyn till.

Gårdar och kulturlandskap
Under medeltiden fanns fyra större bosättningar i Sundbyberg: Lilla och Stora Ursvik, Råsta
och Kymlinge. Även Duvbo, Rissne och Ör har
medeltida anor. Gårdarnas odling och skogsbruk
formade länge Sundbybergs kulturlandskap.
Lilla Ursviks nuvarande mangårdsbyggnad är
från 1800-talet. Gården köptes 1894 av uppfinnaren
Gustav de Laval som där bedrev jordbruk och
jordbruksteknisk forskning.
Vid Stora Ursviks gård har jordbruk troligen
bedrivits sedan forntiden. Gårdsbyggnaderna
från 1500-talet är sedan länge rivna. Idag återstår
mangårdsbyggnaden från 1873, med tillhörande
gårdsplan. Som äldre byggnad i en modern stadsdel har Stora Ursviks gård ett stort värde.
På Rinkeby väderkvarnshöjd har det funnits
kvarnar sedan mitten av 1800-talet. Idag finns en
kvarn bevarad som kallas Stora Stampan. Kvarnen
flyttades till platsen 1887 men byggdes ursprungligen 1671. Troligtvis är den Storstockholms
äldsta bevarade kvarn.
Råsta gård har anor tillbaka i förkristen tid.
Tillsammans med trädgården utgör byggnaderna
en väl sammanhållen äldre gårdsmiljö.
Övre Kymlinge gård härstammar från tidigt
1800- tal. Byggnaderna är representativa för dåtidens byggnadsstil och lantbruk.
Rissne gård består idag av en huvudbyggnad
som uppfördes under mitten av 1600- talet, samt
två parstugor från 1700-talet.
Sundbyberg har fått sitt namn av en gård som
en gång fanns där Marabouparken ligger idag.
Intill Bällstaviken har gårdar funnits åtminstone
sedan 1300-talet. En gård som fortfarande
finns kvar är Lilla Alby gård där nuvarande
mangårdsbyggnad är från mitten av 1800-talet,
men där delar är betydligt äldre.
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Järnvägen och industrin
Järnvägen utgjorde grunden för staden
Sundbybergs framväxt. När stationen
öppnades 1877 utvecklades Sundbyberg till ett självständigt industri- och
stationssamhälle. De första industrierna var småskaliga, men kring sekelskiftet 1900 hade större industrier etablerat
sig. Exempel på värdefulla byggnader
från industriepoken finns bland annat i
kvarteren Kabeln och Plåten i Centrala
Sundbyberg.
Karaktären söder om järnvägen präglades under större delen av 1900-talet
av industri och har en friare gatusträckning och kvartersindelning. Landsvägen, som är en äldre vägsträckning
mellan Stockholm och Drottningholm,
utgör ett centralt stråk som omgivande
gatunät strålar ut från.
En av stadens mest värdefulla och
särpräglade kulturmiljöer är Maraboufabriken. Området förenar park och
byggnader i en framsynt och ovanligt
väl utförd arkitektur. I samband med
stadsutvecklingsprojektet Nya Stadskärnan kommer parken och byggnaderna
att få en mer central och lättillgänglig
placering i staden. Detta ger förutsätt-

ningar att lyfta fram deras historiska
funktion ytterligare.
Eftersom järnvägen och industrin
haft så stor betydelse för Sundbyberg
ska byggnader och miljöer från denna
epok särskilt uppmärksammas vid den
fortsatta utvecklingen av staden.

Duvbo
Stadsdelen Duvbo är sedan 1987
klassad som ett riksintresse för kulturmiljövård. Bebyggelsen består av
egnahemshus och villor byggda under
tidigt 1900-tal och är ett tidigt exempel
på en välorganiserad arbetarstadsdel.
Husen och deras placering, de mindre parkerna, gatunätet, de centralt
placerade gemensamma funktionerna,
uthusbyggnationer och vegetationen är
sammantaget av nationellt intresse. Utöver riksintresset finns flera byggnader
som är skyddade utifrån ett individuellt
kulturmiljövärde. Planläggning och
bygg- och marklovhantering i Duvbo
ska beakta områdets kulturvärden och
de regleringar som följer med riksintresset. Riksintresset berörs inte av något av stadens stadsutvecklingsprojekt.

Rutnätsstaden
Sundbybergs stadskärna norr om järnvägen fick sitt rutnätsmönster i slutet av
1800-talet och en del byggnader finns
kvar från den tiden. Området har dock
formats i än högre grad av en stadsplan
från 1942, även den med ett tydligt
rutnät.
Rutnätstaden sträcker sig från Järnvägsgatan i söder till Tulegatan i norr
samt mellan Ursviksvägen och Ekensbergsvägen.
Denna del av Sundbyberg, särskilt
kvarteren utmed Sturegatan, uppskattas
av både boende och besökare. Staden
upplevs här som väl sammanhållen
men samtidigt luftig, tack vare en måttfull och jämn hushöjd samt en kombination av slutna och mer öppna kvarter
med lamellhus.
Byggnaderna kan ses som exempel
på god bruksarkitektur. Slätputsade
fasader dominerar och omsorgen om
detaljer och material är hög utan att
vara prålig.

Historisk kartering av rutnätsstaden
och industristaden.

SUNDBYBERGS KYRKOR
I Sundbyberg finns ett antal kyrkor
och många fungerar som mötesplatser för olika samfund. Flera av
kyrkobyggnaderna i Sundbyberg
har ett kulturhistoriskt värde, till
exempel Alby kyrka som är den äldsta
kyrkobyggnaden i Sundbyberg.
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Sundbybergs bostadsområdens framväxt. Färgerna
visar områdenas mest
typiska stadsbyggnadstyper
och vilken tidsperiod som
präglat dem mest. Variationer förekommer inom
respektive område.

2000
-2010
1930
1970

1980
1900
-1920
SMÅHUSOMRÅDE
- egnahemshus, radhus, mm

2010

1960

Trots stadens begränsade yta finns nästan
en stadsdel för varje
decennium eller
arkitekturepok under
1900-talet.

1930 1950
1940
1890
-1950

KVARTERSSTAD
- slutna kvarter eller lamellhus
BOSTADSOMRÅDE 1930-50
BOSTADSOMRÅDE 1960-1980

1960

Flera gator är trädplanterade, och gaturummet
kompletteras av grönska på kvartersmark. I öster
finns några kvarter med större volym och höjd,
som snarast ansluter till bebyggelsen i Solna.
Vid förändringar och kompletteringar i rutnätsstaden ska hänsyn tas till enskilda byggnadernas och angränsande kvarter kulturmiljövärde, men även till områdets helhetskarakär.

bostadsområde i tidig funktionalistisk stil som
är värdefullt att skydda mot alltför stora förvandlingar.
Stadens variation i arkitektur och stadsplanering visar hur uppfattningen om vad som
skapar en bra stad förändras med tiden. Det är
viktigt att ta hänsyn till varje områdes särart och
speciella värden.

Militärverksamhet

Vårt avtryck i staden

Delar av Sundbyberg användes under nästan
hela 1900-talet för militära ändamål.
Fram till 1979 var Rissne ett kasernområde.
Fyra kasernbyggnader från 1940-talet finns kvar
som minnesmärken.
Större delen av området vid Stora Ursvik inhägnades tidigare för Försvarets Forskningsinstituts verksamhet. Miloområdet speglar en viktig
del av områdets militära historia. Byggnaderna
är uppförda under olika tider, de äldsta från
1930-talet.

Vid utformning och placering av ny bebyggelse
ska hänsyn tas till eventuella kulturhistoriska
värden. Såväl byggnader som det offentliga
rummet (parker, torg och gator) ska gestaltas
medvetet, med utgångspunkt i platsens förutsättningar och med respekt för Sundbybergs
särart och karaktär.
Det som byggs i Sundbyberg ska utföras med
hög kvalitet. Fasaderna i staden utgör stadsrummets väggar. Höjd, form, färg och material påverkar stadsrummets karaktär, stadens identitet
och människors upplevelser. Bottenvåningarnas
form och innehåll spelar stor roll för stadens
identitet och hur den stimulerar till mänskliga
möten. Eftersom utformningen är avgörande för
vilket liv som utspelas i staden måste arkitekturen vara av hög kvalitet. Stadsrummen ska
planeras för och med människan i centrum och
utifrån en mänsklig skala. En levande stad skapas med hjälp av intressanta miljöer där vi gärna
uppehåller oss.

Bostadsområden i tiden
Något som gör Sundbyberg till en intressant
stad är att det finns tidstypiska exempel på
bostadsbyggande från alla tidsepoker, från slutet
av 1800-talet och fram till idag. Trots stadens
begränsade yta finns nästan en stadsdel för varje
decennium eller arkitekturepok under 1900-talet.
Ett exempel på en tidstypisk och väl genomförd bebyggelsemiljö är Tulemarken, det är ett
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K A R TA N visar kulturmiljöer i Sundbyberg,
både hela områden och
enskilda byggnader.
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6. Trafik och mobilitet
Resvanor
Enligt en resvaneundersökning genomförd våren
2016 sker 44 procent av sundbybergarnas resor under
en vardag med kollektivtrafik, 30 procent med bil, 16
procent till fots, 9 procent med cykel och 1 procent
med andra färdmedel (exempelvis fjärrtåg).
De lokala och korta resorna under en kilometer sker
i stor utsträckning till fots men 22 procent sker med
bil. För resor som är upp till två kilometer långa är
bilen det vanligaste färdmedlet, vilket visar på ett behov av att arbeta med att främja ett hållbart resande.
Eftersom staden kommer att öka i befolkning under
de närmaste åren samt att det finns ett begränsat
utrymme för trafik behöver de kapacitetsstarka färdmedlen, kollektivtrafik, gång och cykel prioriteras.
På så vis är det möjligt att minska behovet av bil i
staden och göra alternativen till bilen mer attraktiva.
Genom att främja resor till fots och med cykel skapas
även möjligheter till lättillgänglig vardagsmotion och
rekreation.

Framkomlighet och stråk
Gångtrafik
Sundbyberg har till stora delar ett omfattande
gångnät. De största barriärerna för fotgängare inom
staden är järnvägen, Enköpingsvägen och de hinder
som höjdskillnader medför. På vissa ställen uppstår
trängsel, exempelvis mellan gående och cyklister eller
när gående passerar uteserveringar och byggarbetsplatser. De vägar som saknar gångbana ligger i huvudsak inom villaområden. Det är viktigt att säkerställa
framkomliga stråk för gångtrafikanter i den fortsatta
utvecklingen av staden.

Cykeltrafik
Sundbyberg har ett cykelnät med bitvis låg standard
och saknade länkar. Det finns ett behov av förbättrade
kopplingar mellan stadsdelarna samt till kringliggande kommuner.
Liksom för fotgängare är järnvägen, Enköpingsvägen och höjdskillnaderna de stora barriärerna.
Ytterligare svårigheter är att cykling förväntas ske i
blandtrafik i delar av staden samt att omledning förbi
byggarbetsplatser ibland saknas eller har dålig standard. Cykelvägnätet är fungerande men har brister,
till exempel smala cykelbanor och osäkra korsningar
med avseende på skymd sikt och utformning.
Det finns ett antal cykelstråk i staden som är
utpekade i den regionala cykelplanen och RUFS som
ligger inom staden, se karta på sid. 72. Dessa är dock
inte helt sammanhängande och har brister i sin standard. Vid utbyggnad av cykelstråk och vid stadsutvecklingsprojekt ska regionala cykelstråk, liksom stråk
som ligger inom huvudnätet för cykel, prioriteras.

44%
reser med
kollektivtrafik

30%
med bil

16%
till fots

9%
med cykel

1%

reser med exempelvis
regionaltåg
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Kollektivtrafik
Inom Sundbybergs stad möts olika kollektivtrafikslag
såsom regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och
buss. Två viktiga kommunikationsnoder är Sundbybergs
centrum och Hallonbergen centrum. Tvärbanans Kistagren beräknas medföra att även Rissne blir en central
plats för byten mellan kommunikationsmedel. Goda
förbindelser mellan dessa tre noder är av stor vikt för
ett flexibelt kollektivtrafiksystem och för att stadsdelarna ska hänga samman. I alla tre noder är det viktigt att
kollektivtrafiken kan hålla hög kapacitet och att resenärerna kan göra smidiga byten mellan olika typer av
kollektivtrafik men även mellan cykel och kollektivtrafik.
Detta gäller inte minst i centrala Sundbyberg där ett nytt
resecentrum ska byggas i samband med att järnvägen
grävs ned.
Tillgängligheten till kollektivtrafik i Sundbyberg är generellt sett god. År 2016 hade 82 procent av befolkningen mindre än 800 meter till spårburen kollektivtrafik,
såsom pendeltåg, tunnelbana eller spårvagn. 98 procent
av befolkningen bor inom 500 meter från busshållplats.
Närhet till hållplats innebär dock inte alltid att möjligheten att resa med kollektivtrafiken är god. I stadsdelarna
norr om Enköpingsvägen behöver turtätheten förbättras liksom kopplingar till övriga stadsdelar. I de västra
delarna av Ursvik kommer tillgängligheten till kollektivtrafik delvis att förbättras i samband med att Tvärbanans
Kistagren får två hållplatser inom stadsdelen och en ny
bussgata till Kista bereds för busstrafik.
I övrigt behöver tvärförbindelser samt kopplingar till
relativt närliggande målpunkter utanför Sundbyberg förbättras, exempelvis arbetsplatsområdet Arenastaden och
Mall of Scandinavia i Solna. Staden är även intresserad
av att utveckla kollektivtrafik på vatten, med utgångspunkt från Bällstaviken, för att ytterligare förstärka
kopplingar till andra kommuner.
Ovan nämnda behov av förbättrad kollektivtrafik
behöver hanteras i samarbete med Trafikförvaltningen
inom Stockholms Läns Landsting. Staden behöver även
beakta Trafikförvaltningens förslag av en ny busslinje
med hög turtäthet och framkomlighet, så kallad stomlinje. Stomlinje E föreslås trafikera Ropsten-Vällingby via
Sundbyberg centrum, se karta på sida 72.
Busstrafik ska i huvudsak föras på huvudgator samt
lokalgator med uppsamlande funktion. Dessa redovisas
i stadens mobilitetsprogram från 2017. I programmet
finns även en fördjupning av nuvarande tillgång till
kollektivtrafik, behov av kopplingar samt stråk som
behöver utredas ytterligare. Stadens huvudgator visas
även i kartan på sida 72. För att kollektivtrafiksystemet
ska fungera så är det viktigt att det finns depåer med
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möjlighet till uppställning, städning och underhåll av
fordonen.
Inom Sundbyberg finns två depåer för kollektivtrafik:
en för bussar som ligger söder om Brotorp och en för
tunnelbanans tåg som ligger norr om Rissne. I samband
med utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren planeras
ytterligare en depå norr om Rissne vilken ska användas
för spårvagnar. Depåerna redovisas i kartan på sida 72.

Leveranstrafik
Varuleveranser sker dagligen till näringsidkare och verksamheter i staden. Ofta med tunga lastbilar vilket kan
utgöra ett problem i de fall lastning och lossning sker
på ytor där gående och cyklister vistas. Detta är särskilt
problematiskt då de sker i anslutning till skolor eller
annan verksamhet där barn rör sig. Sundbybergs stad
ser ett behov av att utveckla en regional logistikcentral
för omlastning av varor och samordnad utkörning. Samordningen bidrar till minskat trafikarbete och möjliggör
mindre leveransfordon samt färre leveranstidpunkter.
Stora delar av Sundbyberg kommer på ett eller annat
sätt att påverkas av de byggnationer som sker under de
närmaste åren. Byggetableringar och trafikomläggningar
blir än mer påtagliga på grund av stadens begränsade
ytstorlek. Byggarbetsplatser kan innebära avstängda och
tillfälliga transportvägar, etableringsytor,
tung byggtrafik med mera vilket gör att både tillgänglighet och framkomlighet försvåras. Effekten kan bli
kommunövergripande men kanske till och med regional.
Det finns med tanke på detta ett stort behov av att arbeta
aktivt inför och under byggnationer för att mildra dess
negativa effekter samt att säkra framkomligheten för
personer med funktionsvariationer, gående och cyklister.

Biltrafik
Huvudnätet för biltrafik är i stor utsträckning förlagt
runt och mellan stadens stadsdelar. I Sundbyberg finns
inga gator som betecknas genomfartsled, men i nuläget
används Enköpingsvägen i stor utsträckning för sådan
trafik. I framtiden kommer detta att förändras i och med
att Enköpingsvägen byggs om till stadsgata med smalare
körfält och tät bebyggelse i anslutning. Rissneleden,
Tulegatan, Järnvägsgatan, Hamngatan och Landsvägen
är gator som i viss utsträckning används för genomfartstrafik. Gatorna är dock inte utformade för att hålla
sådan kapacitet vilket skapar ett behov av att minska
genomfartstrafiken.

Större infrastrukturanläggningar
Nedan beskrivs större infrastrukturanläggningar som
påverkar stadens planering. Den typen av infrastruktur
kan finnas både inom och utanför kommunen.

Enköpingsvägen

E18/Kymlingelänken

Länsstyrelsen beslutade 2015 att Enköpingsvägen
genom Solna och Sundbyberg inte längre ska vara
utpekad som rekommenderad väg för transport
av farligt gods. Länsstyrelsens beslut innebär inte
ett förbud mot dessa transporter och därmed kan
man inte helt bortse från riskbilden kring de transporter som identifierats.

E18/Kymlingelänken ligger i Stockholm men
gränsar till Sundbyberg. E18/Kymlingelänken
utgör primär transportled för farligt gods, vilket
ska beaktas i planeringen. Ulvsundavägen-E18/
Kymlingelänken kommer under överskådlig
framtid att utgöra en väg för omledning av trafiken från Essingeleden. Delar av väganläggningen, såsom tryckbankarna, ligger inom Sundbybergs stad vilket måste beaktas vid anslutande
bebyggelse.

Mälarbanan
Mälarbanan genom Sundbyberg är utpekad som
järnväg av riksintresse och ska därmed skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Befintlig
bana liksom behovet av ökad järnvägskapacitet
med en utbyggnad av ytterligare spår ingår i riksintresset. Mälarbanan/järnvägen trafikeras med
farligt gods vilket behöver beaktas vid planering.
Den riskanalys som kommer att genomföras i
samband med överdäckningen av järnvägen styr
placeringen av nya byggnader i förhållande till
tunnel och mynning.

Ulvsundavägen/väg 279
Ulvsundavägen i Stockholms stad utgör primär
transportled för farligt gods, vilket ska beaktas
i planeringen. Ulvsundavägen-E18/Kymlingelänken kommer under överskådlig framtid att
utgöra omledningsväg för Essingeleden.
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Bromma flygplats
Bromma flygplats är utpekat som riksintresse för
luftfart och nuvarande markavtal med Stockholms stad sträcker sig till år 2038. I riksintresset ingår behovet av en framtida utveckling av
flygplatsen, liksom influensområden vad gäller
bland annat flygbuller och höjdrestriktioner för
byggnader och anläggningar. Höjdrestriktionerna omfattar även påbyggnader såsom fläktar,
hisschakt, räcken, master med mera. Influensområdet berör Sundbybergs stad.
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Luftfartens tekniska system för
kommunikation, navigering och
övervakning (CNS)
Det finns riksintressen kopplade till de tekniska
system som Luftfartsverket äger. Avseende detta
påverkas staden exempelvis av Bällsta radar då
den innebär en höjdbegränsning inom en radie
på 15 kilometer.
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K A R TA N visar övergripande på
hur trafikinfrastrukturen ser ut
i Sundbyberg idag. Kartan visar
även planerad lokalisering av
Tvärbanans Kistagren, planerad
depå för spårvagnar samt
Trafikförvaltningens förslag
på linjedragning för stombuss.
Cykelstråk och kommunala
huvudgator i kartan är en klassificering som bygger på stadens
mobilitetsprogram från 2017.
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7. Försörjningssystem
Tekniska system för vatten, avlopp, värme, avfall,
el och fiber måste fungera nu och i framtiden.
Väl fungerande system för detta ska säkerställas i
planeringen av stadens utveckling.

Vatten och avlopp
Sundbyberg Avfall & Vatten AB ansvarar för det
allmänna vatten- och avloppssystemet. Driften
av anläggningen ska vara säker och hållbar så att
förnyelse är i balans med förslitning.

Dricksvatten
Dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel, tillhanda
hålls idag till stadens invånare via ett cirka nio
mil långt ledningsnät. Dricksvattnet levereras av
kommunalförbundet Norrvatten. Råvattnet till
Sundbybergs dricksvatten kommer från Görvälnfjärden i Mälaren och renas i Görvälnverket som
ligger i Järfälla kommun. Mälaren som dricksvattentäkt är ett mellankommunalt intresse för alla
kommuner som har en del av Mälaren inom sina
gränser. Staden har inga egna vatten- eller reservvattentäkter, men har tillgång till reservvatten
från Stockholm Vattens ledningsnät och Norrvattens grundvattenverk i Stockholmsåsen.

Avlopp
Med avlopp menas både dagvatten och spillvatten. Det kommunala avloppssystemet är i
centrala Sundbyberg och Storskogen byggt med
kombinerade ledningar för dag- och spillvatten
medan det i övriga stadsdelar är helt eller delvis
separerat.

Dricksvatten till
stadens invånare
tillhandahålls idag
via ett cirka nio mil
långt ledningsnät.
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Avloppsvattnet i Sundbyberg leds via två tunnlar
till Stockholm Vattens avloppsreningsverk i
Bromma. En nedläggning av reningsverket är
planerad och avloppsvattnet kommer i framtiden
att ledas via en tunnel till Henriksdals reningsverk.
Vid nybyggnation byggs alltid separata ledningar för spill- och dagvatten. För att risken för
översvämning och belastningen på avloppsreningsverket ska bli lägre kommer även andelen
kombinerat ledningsnät i staden att behöva
minska.
VA-anläggningen i Sundbyberg består utöver
ledningar av ett antal pumpstationer som är
anslutna till spillvattennätet. För att på lång sikt
skapa ett driftsäkert och resurssnålt avloppssystem arbetar staden med att minimera antalet
pumpstationer i befintliga områden men även i
nybyggnadsområden.
Kommande exploateringar kräver att en stor
del av spillvattennätet i anslutning till Sundbybergs största pumpstation, Rissne pumpstation,
byggs om och stationen är även i behov av upprustning. Den långsiktiga lösningen har bedömts

vara att ersätta pumpstationen med en avloppstunnel. I förhållande till en pumpstation
är en avloppstunnel ett mer robust system som
kräver mycket mindre energi och underhåll.
Stadens dagvattensystem består av ledningsnät och diken. Flera öppna dagvattenlösningar
med syfte att fördröja och rena dagvatten är
planerade. Läs mer om dagvatten under avsnittet Miljö, hälsa, säkerhet och klimat.

Fjärrvärme och fjärrkyla
Det kommunalägda bolaget Norrenergi AB försörjer nittio procent av stadens fastigheter med
miljömärkt fjärrvärme och centrala Sundbyberg
och Hallonbergen med miljömärkt fjärrkyla.
Fjärrvärmenätet i staden är sammankopplat
med Solnas nät och bolaget ägs gemensamt av
Solna och Sundbyberg.
Sundbybergsverket är den av Norrenergis
produktionsanläggningar som ligger inom
staden, i norra Storskogen. Verket utgör en spetsoch reservanläggning för stadens försörjning av
hållbar fjärrvärme och fjärrkyla.

Avfallshanteringen i
Sundbyberg är en viktig del i den kommunala
infrastrukturen och en
förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.

Avfallshantering
Avfallshanteringen i Sundbyberg är en viktig del
i den kommunala infrastrukturen och en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Det
är viktigt att i ett tidigt skede av samhällsplaneringen beakta avfallshantering vid planering och
utformning av nya områden. Avfallshanteringen
ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och
minsta möjliga miljöpåverkan.

Avfallstrappan
Avfallstrappan eller avfallshierarkin är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken
och förklarar hur avfall ska hanteras. Enligt
avfallstrappan ska arbetet med att förebygga
uppkomsten av avfall vara främsta prioritering.
Uppkommet avfall ska i första hand återbrukas.
Om detta inte är möjligt ska avfallet i den mån
det går materialåtervinnas, annars energiutvinnas. Endast i de fall då avfall inte kan användas på
annat sätt ska det deponeras.
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Gemensam plan för avfallshantering
Sundbybergs stad har tillsammans med övriga
delägare inom SÖRAB14 tagit fram en gemensam avfallsplan. Avfallsplanen är stadens styrdokument för
avfallshantering och beskriver vilka mål staden har
för avfallshanteringen men också hur målen ska nås.

Sundbybergs Bredband AB säkerställer staden en
leverantörsoberoende digital infrastruktur.
95 procent av stadens hushåll har idag tillgång till
fiberbredband vilket gör att Sundbybergs stad ligger i
framkant när det gäller bredbandsanslutna hushåll.

El

Effektiv och hållbar avfallshantering

Inom Sundbyberg finns tre nivåer av elnät.

Sundbyberg Avfall & Vatten AB sköter på uppdrag
av staden insamling, transport, återvinning eller
bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer.
I takt med att Sundbyberg förtätas ökar kraven på
ett effektivt och hållbart insamlingssystem. Staden
ställer därför krav på mekaniska insamlingssystem,
som till exempel sopsug, vid nybyggnation av flerbostadsfastigheter.

•

Stamnät som ägs av Ellevio

•

Regionnät som ägs av Vattenfall och Ellevio
tillsammans.

•

Lokalt elnät som ägs av Vattenfall.
Det lokala nätet består huvudsakligen av markförlagda ledningar.

Plats för avfall

Svenska Kraftnät har på regeringens uppdrag, tillsammans med Ellevio och Vattenfall, utrett utformningen
av det framtida kraftledningsnätet i Stockholmsregionen för att långsiktigt säkra regionens elförsörjning. Utredningen har namnet ”Stockholms ström”.
Utbyggnaderna kommer att pågå fram till omkring år
2025, så enskilda delprojekt kan komma att förändras.
Det finns i nuläget inga planerade projekt inom
Stockholms ström som påverkar Sundbyberg.

Ett insamlingssystem som är nära och användarvänligt bidrar till en högre återvinningsnivå. Platser
för avfall behöver därför säkerställas i den fysiska
planeringen. När platser för avfall planeras bör hänsyn tas till att källsorteringen kan komma att utökas i
framtiden.

Återvinningscentral och återvinningsstationer
Sundbybergs återvinningscentral nyttjas gemensamt
med Solna på en temporär plats. Ett nytt permanent
läge för en återvinningscentral vid Rissneleden ligger
i linje med stadens avfallsplan där högsta målsättningen är att minska mängden avfall och använda
avfallet som en resurs. Idag finns elva återvinningsstationer för insamling av förpacknings- och
tidningsavfall i staden. För att stimulera till ökad
återvinning behöver antalet återvinningsstationer,
dit allmänheten kan gå med sina förpackningar och
tidningar, öka.

Digital infrastruktur (fiber)
En smart stad utnyttjar digitaliseringens möjligheter till att göra livet enklare och bättre för invånare,
företagare, anhöriga och besökare. Den smarta staden
möjliggörs genom snabb uppkoppling och öppna
data, integrerade plattformar, sensorer och annan
teknik.
Digital infrastruktur är en central fråga för en hållbar tillväxt. En säker och robust digital infrastruktur
skapar även förutsättningar för det ”trygga hemmet”
med ökat kvarboende för äldre och sjuka, motverkar
digitalt utanförskap samt främjar näringslivet i Sundbyberg. Genom Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och
SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna,
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna
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Regionalt kraftledningsnät

Räddningstjänst
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar
(SSBF) sköter den kommunala räddningstjänsten
inom Sundbyberg och nio andra kommuner17 Det
finns ingen brandstation inom Sundbybergs stad,
räddningstjänsten utgår från Solna brandstation.

Totalförsvaret
I Sundbyberg finns riksintressen för totaltförsvaret
men dessa kan inte redovisas öppet. Inom kommunen kan de riksintressen som inte redovisas öppet
och omfattas av sekretess framför allt påverkas av
uppförandet av höga byggnadsobjekt så som byggnader, master och vindkraftverk. Därför ska Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och
bygglovärenden. Hela landets yta är samrådsområde
för objekt högre än 20 m utanför, och högre än
45 m inom, sammanhållen bebyggelse. Det innebär
att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas
på remiss till Försvarsmakten och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Informationen används också som förberedelse för införandet av höga
objekt i landets flyghinderdatabas. Planering som
sker i närheten av Fortifikationsverkets fastigheter
ska ske i samråd med verket så att olägenheter kan
undvikas.

F Ö R U TO M markförlagda ledningar
utgörs de tekniska försörjningssystemen av anläggningar ovan mark samt
brandförsvar. I Sundbyberg finns
fjärrvärmeverk, avloppspumpstationer och andra VA-tekniska anläggningar samt sopsugsterminaler och
återvinningscentral. Den kommunala
räddningstjänsten inom Sundbybergs
stad sköts av Storstockholmsbrandförsvar (SSBF) som utgår från Solna
brandstation. Kista brandstation är en
annan brandstation som ligger nära
Sundbyberg som också ingår i SSBF.
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8. Miljö, hälsa, säkerhet och klimat
Buller och luftföroreningar
All byggnation kräver hänsyn till buller utifrån
gällande lagstiftning. Trafiken är den största
bullerkällan i Sundbyberg. Med trafikbuller avses
buller från väg, spår, och järnväg. Den senast
genomförda bullerutredningen på en kommunövergripande nivå visade att bullerriktvärden
överskrids vid samtliga huvudvägar och vid
ett flertal lokala vägar i staden. Sedan dess har
E18-Kymlingelänken byggts om, vilket påverkar
bullersituationen. Nedgrävningen av järnvägen
kommer på sikt att påverka trafikbullernivåerna i
centrala Sundbyberg.
Den framtida förändringen av Enköpingsvägen
kommer att påverka bullernivåerna längs denna
väg, samtidigt som ny bebyggelse planeras närmare vägen. I de delar av staden där förändring sker
i närheten av trafikleder behöver buller bevakas
särskilt. Detta genomförs inom repektive plan med
kartläggningar, prognoser och analyser utifrån
gällande riktvärden för buller och luftkvalitet.
All planering måste också säkerställa att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inte överskrids.
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund
samordnar regionens miljöövervakning av utomhusluft.
Mätningar och beräkningar över tid visar att
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls
i Sundbyberg, men frågan behöver följas upp och
beaktas även i framtiden. Vid planläggning av
bostäder, skolor och förskolor intill väg-spår- och
järnväg ska trafikbuller beaktas. Vid behov ska
särskilda luftmätningar utföras för att säkerställa
att luften håller en god kvalitet.

Samhällsviktiga försörjningssystem
Det finns ett antal försörjningssystem som är
betydelsefulla ur risksynpunkt genom de konsekvenser som avbrott i försörjningen kan orsaka
samhället i stort.
Av särskild betydelse är eltillförseln, som även
är en förutsättning för exempelvis vatten- och
avloppsförsörjningen. Dessa system inklusive
transportsystemet är sårbara vid terror- eller
krigsangrepp.

Magnetiska fält
De magnetiska fälten skärmas inte av med byggnader.
För skyddsavstånd tillämpas värdet 0,4 µT för
magnetfält, som vägledande vid nyetableringar
där människor vistas.
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överstiga 200 bequerel/m3 luft. Riktvärdet gäller för bostäder, förskolor,
skolor och andra allmänna lokaler.

Riskfylld verksamhet

Kartan visar inom vilka områden
det på grund av berggrundens
beskaffenhet råder hög risk för
markradon i Sundbyberg.

Vid förändrad markanvändning ska
risker från omkringliggande verksamheter beaktas och lämpligt skyddsavstånd till ny bebyggelse utredas i ett
tidigt skede. Även risker från verksamheter utom kommunen ska beaktas vid
förändrad markanvändning.
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp
till mark, luft eller vatten eller medföra
andra störningar för människors hälsa
eller miljön. Vad som är miljöfarlig
verksamhet definieras i miljöbalken.
Några exempel på riskfylld miljöfarlig
verksamhet är:
•

Bensinstationer

•

Bussdepåer som hanterar drivmedel

•

Energibolag

Lokalklimat och dagsljus
Bebyggelse ska planeras och uppföras
så att fastighetens naturliga förutsättningar tas till vara på bästa möjliga sätt
för miljön och hälsan. Träd har stor
betydelse för lokalklimatet. Grönytefaktorn och sol- och vindstudier är
exempel på verktyg för att uppnå ett
gott lokalklimat. Läs mer om träd och
vikten av grönska i avsnittet Grönområden och vatten.

Risken för suicid (självmord) ska beaktas vid förändrad markanvändning.
Särskild uppmärksamhet ska riktas mot
broar, spårområdesnära bebyggelse
samt högre byggnader med takterrasser tillgängliga för allmänheten.
Åtgärder ska vidtas för att förhindra
risk för suicid.

Markföroreningar

Ras, skred och vibrationer

Markföroreningar kan finnas på
platser där olika former av miljöfarlig
verksamhet bedrivs eller tidigare har
bedrivits. Även fyllnadsmassor kan
innehålla betydande föroreningar.
Vid förändrad markanvändning ska
förekomst av eventuella markföroreningar undersökas och sanering vid behov utföras. Vid planering av bostäder,
skolor och förskolor är det extra viktigt
att marken undersöks och saneras vid
behov.

Markradon
En kartläggning av berggrunden i
Sundbyberg visar inom vilka områden
det råder hög risk för markradon. Risk
för markradon föreligger dock överallt.
Radonhalten i inomhusluft får inte

I samband med att nya områden
planeras eller då mark tas i anspråk
för ny användning, ska risker för ras
och skred beaktas. I särskilt känsliga
områden, som till exempel Bällstaån
och dess närliggande områden, kan
kompletterande utredningar krävas.
Aktuella utbyggnadsområden där det
finns risk för ras och skred finns i Stora
Ursvik, Brotorp, Rissne-Hallonbergen-Ör samt områdena mellan Brotorp
och Hallonbergen-Enköpingsvägen.
Byggnader vid vägar och järnvägar
där markförhållandena är dåliga riskerar att utsättas för vibrationer. Detta
ska beaktas vid planering.

Trafik och transporter av
farligt gods
E18/Kymlingelänken i Stockholm
utgör primär transportled för farligt
gods. Tryckbankarna, som delvis ligger
inom Sundbybergs stad, samt vägens
influensområde utifrån hänsyn till
luftkvalité, buller och risk ska beaktas
vid planering. Även väg 279/Ulvsundavägen utgör primär led för farligt gods,
vilket ska beaktas vid planering invid
vägens närhet. Sundbyberg berörs av
vägens trafikmängder som gerenerar
buller och vibrationer samt påverkar
luftkvaliteten. Även Mälarbanan/järnvägen trafikeras med farligt gods vilket
behöver beaktas vid planering. De två
drivmedelsstationerna i Rissne och
Hallonbergen genererar lokala transporter av farligt gods, liksom bussdepån vid Råsta, som hanterar drivmedel
av större mängder.
Risken för trafikolyckor och urspårning ska beaktas vid planläggning,
särskilt i närområden till större vägar
såsom Ulvsundavägen och E18/
Kymlingelänken samt invid Mälarbanan/järnvägen och Tvärbanan.
Flygtrafiken till och från Bromma
och Arlanda flygplats påverkar Sundbyberg, bland annat genom tillåten
bebyggelsehöjd i staden.
Länsstyrelsen och Storstockholms
brandförsvar har kunskapsunderlag om
risker och riskhänsyn vid ny bebyggelse. Se karta över riskfylld verksamhet
inom och utom kommunen.
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Miljökvalitetsnormer för
vatten
Miljökvalitetsnormerna
uttrycker den kvalitet som en
vattenförekomst ska ha vid en
viss tidpunkt. Huvudregeln är
att alla vattenförekomster ska
uppnå normen god status till
år 2015 och att statusen inte
får försämras. Om status är
sämre än god 2015 kan årtalet
för när normen ska uppnås
flyttas fram med ett så kallat
undantag.
Ekologisk status
Ekologisk status ger en
bedömning av kvaliteten på
förekomsten av växt- och
djurarter. Orsaken till att
vattenförekomster inte klarar
god status skiljer sig åt. Övergödning, försurning, fysiska
förändringar och miljögifter
är de vanligaste miljöproblemen som ligger till grund för
att många vattenförekomsters ekologiska förhållanden
är negativt påverkade.
Klassificeringsskala
Den sammantagna ekologiska
kvaliteten för en ytvattenförekomst uttrycks i en femgradig
skala. Målet är att ytvattenförekomster ska uppnå minst
god status.
Kemisk status
Kemisk status bestäms genom att mäta mängden av bestämda förorenande ämnen i
en ytvattenförekomst.
Klassificeringsskala
Den sammantagna kemiska
kvaliteten för en ytvattenförekomst uttrycks som god
status eller uppnår ej god
status.
Läs mer om miljökvalitetsnormer och statusklassning i VISS
(Vatteninformationssystem
Sverige) För aktuell information om Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram hänvisas till
Vattenmyndigheten för Norra
Östersjöns vattendistrikt.
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Vatten och vattenkvalitet
Befolkningstätheten i Stockholmsregionen
innebär en hög belastning på yt-, grund- och
dagvatten. Reservkapaciteten för Mälaren som
dricksvattentäkt är otillräcklig, och ett fortsatt regionalt arbete med vattenförsörjning är angeläget.
Som en följd av EU:s ramdirektiv för vatten
ställs ökade krav på vattenkvaliteten i sjöar och
vattendrag och därmed dagvattnets kvalitet. För
att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten
finns åtgärdsprogram för vattenförekomster i
Norra Östersjöns vattendistrikt.
Enligt en EU-dom är miljökvalitetsnormerna
tvingande och tillstånd får inte meddelas om
en verksamhet riskerar att orsaka försämring av
status eller äventyrar uppnående av god status.
Sundbyberg, Solna, Järfälla, Stockholm, Sollentuna och Danderyd delar avrinningsområden
och samarbetar därför inom vattenvård. Fokus
ligger på att bedriva miljöövervakning och främja arbetet för att uppnå miljökvalitetsnormerna i
regionens vattenförekomster.
För att skapa utrymme för exploatering inom
Sundbyberg måste Vattenmyndighetens åtgärdsprogram beaktas.
I mycket täta miljöer kan dagvattenhanteringen bli svårlöst på grund av den höga tätheten
och en stor andel hårdgjorda ytor. Här är det
särskilt viktigt att i framtida planering säkerställa en säker dagvattenhantering och att grönytor
för rening och infiltration avsätts, bevaras och
utvecklas. Exempel på åtgärder som behöver
prioriteras i förtätningsområden är lokalt om-

händertagande av dagvatten, till exempel genom
växtbäddar, rain-gardens, skelettjordar, intensiva gröna tak (biotoptak). Områden med mer
naturliga lågpunkter och större grönytor behöver
prioriteras för naturliga ekosystemtjänster som
flödesutjämning och rening.
Dagvattenhanteringen kommer att behöva
studeras vidare i kommande detaljplaner för att
säkerställa att varje enskilt projekt inte orsakar
en försämring av vattenförekomsternas status
eller äventyrar uppnåendet av god status.
Sundbyberg arbetar tillsammans med övriga
berörda kommuner med att bryta ned det övergripande åtgärdsprogrammet till lokala åtgärdsprogram för respektive vattenförekomst. De
lokala åtgärdsprogrammen ska därefter konkretiseras i kommunspecifika genomförandeplaner.
Arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram
har påbörjats för Bällstaån, Brunnsviken och
Ulvsundasjön. Inom ramen för detta arbete har
ett antal åtgärder och platser för dessa identifierats. Kartan på s 84 redovisar lämpliga platser
för dagvattenåtgärder i Sundbyberg. Kartan på s
85 visar ekologisk status i de vattenförekomster
som påverkas av Sundbyberg.

Bällstaån
Bällstaån börjar som ett mindre dike i Järfälla
och mynnar ut i Mälaren vid Löfströmsbron i
Sundbyberg. Delar av Rissne, Duvbo och Centrala
Sundbyberg ingår i Bällstaåns avrinningsområde.
Bällstaån utsätts för många olika typer av
påverkan som har effekter på det biologiska och

Miljökvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet som
en vattenförekomst ska ha
vid en viss tidpunkt.

ÖV E R S I K T S P L A N F Ö R S U N D BY B E R G

kemiska tillståndet i vattnet. Det handlar främst
om utsläpp från diffusa källor, som via dagvatten
förs ut i ån.
Bällstaån uppnår inte god status. För att miljökvalitetsnormerna ska nås behöver ett flertal
åtgärder genomföras de närmaste åren.

delar av Stora Ursvik leds via Igelbäcken
till Edsviken.
Igelbäcken bedöms uppnå god ekologisk status. Dess vattenkvalitet får inte
försämras i framtiden.

Ulvsundasjön

Edsviken uppnår inte god status. För
att miljökvalitetsnormerna ska uppnås
behöver ett flertal åtgärder genomföras
de närmaste åren.

Ulvsundasjön är en vik av Mälaren. Runt vattenområdet finns såväl strandpromenader och
småbåtshamnar som omfattande tätortsbebyggelse, bland annat centrala Sundbyberg.
Ulvsundasjön uppnår inte god status. Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd för sjöar är
klassad till dålig vilket innebär att ingen ytterligare försämring är tillåten. För att miljökvalitetsnormerna ska nås behöver ett flertal åtgärder
genomföras de närmaste åren.

Mälaren
Mälaren med sina öar och strandområden är
i sin helhet av riksintresse, vilket innebär att
Bällstaviken är en del av detta riksintresse. Exploatering och andra ingrepp i miljön får inom
område av riksintresse endast genomföras om
det inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden.

Igelbäcken
Igelbäcken är ett skyddsvärt vattendrag som
rinner från Säbysjön i Järfälla och mynnar ut i
Edsviken vid Ulriksdals slott. Dagvatten från

Åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten
De åtgärder som behöver vidtas
för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten handlar främst
om att:
•

rena och fördröja dagvatten, t ex genom dagvattendammar, svackdiken och
fördröjningsmagasin

•

underhålla VA-ledningsnät
och pumpstationer

•

spåra och åtgärda
felkopplingar och läckor i
VA-ledningsnätet

•

bedriva tillsyn över miljöfarliga verksamheter och
förorenade områden

•

minimera användandet av
miljöstörande ämnen som
kan komma i kontakt med
dagvatten

•

vid planläggning och
bygglovgivning främja
uppnåendet av miljökvalitetsnormerna

•

genomföra åtgärder mot
vandringshinder för fisk och
andra vattenlevande djur.

Edsviken

Norra Råstabäcken
Norra Råstabäcken börjar i Stockholm
och rinner genom Sundbyberg till
Råstasjön i Solna. Råstasjön avvattnas
via Råstaån till Brunnsviken. Dagvatten
från delar av Stora Ursvik, Lilla Ursvik,
Brotorp, Rissne, Hallonbergen och Ör
leds till norra Råstabäcken.

Lötsjön och södra Råstabäcken
Lötsjön har inga naturliga tillflöden
utan är beroende av tillförsel av dagvatten. Lötsjön står genom södra Råstabäcken i förbindelse med Råstasjön
i Solna, som via Råstaån avvattnas till
Brunnsviken.

Brunnsviken
Brunnsviken uppnår inte god status.
För att miljökvalitetsnormerna ska nås
behöver ett flertal åtgärder genomföras
de närmaste åren.
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Dagvatten
Dagvatten är det regn-, smält-, och spolvatten som avleds
från tak, gator, parkeringar och grönytor. Dagvatten för
med sig näringsämnen och föroreningar till recipienter,
framförallt från de bebyggda delarna av staden. Stadens
dagvattensystem består av ledningsnät och diken. Vid
höga flöden kan dagvattnet orsaka översvämning.
För att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten och
minska samhällets sårbarhet för framtida klimatförändringar ska dagvattenhanteringen följa Sundbybergs stads
dagvattenpolicy. Dagvattnet ska ses som en resurs som,
om det synliggörs i öppna dagvattensystem, kan skapa
lokala mervärden i park- eller bebyggelseområden.
Vid snösmältning påverkas sjöar och vattendrag. Om
snö läggs upp i stora snöupplag på genomsläppliga ytor
kan även marken påverkas av föroreningar i snön. Vid
snöhantering utgör även transporterna en miljöbelastning.
Mark som bebyggs eller hårdgörs ger en ökad mängd
dagvatten. Dagvattnet behöver renas för att förhindra att
föroreningar når recipienterna.

Grundvatten
Grundvattnet utgörs av den underjordiska delen av
vattnets kretslopp och finns alltid i markens jordlager
och sprickor i berggrunden. Sundbyberg har inga vattenskyddsområden för grundvatten.

Strandskydd
Strandskyddet är till för att dels säkra tillgången till
strandområden för allmänhetens friluftsliv, dels ge goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och vatten.
Generellt strandskydd gäller 100 meter ut i vattnet och
100 meter upp på land från strandlinjen. Det omfattar alla
stränder utom i en del bebyggda eller detaljplanelagda
områden. I Sundbyberg finns strandskydd vid Igelbäcken. Råstasjöns strandskyddsområde går i väster även in
i Sundbyberg. All detaljplanering vid vatten måste dock
beakta att strandskyddet återinträder när en befintlig plan
upphävs.

länet som har en betydande risk att bli översvämmade. I
Sundbyberg är det området kring Bällstaån/Bällstaviken
som riskerar att översvämmas.
Hårdgjorda ytor bidrar till mer avrinning vid regn och
ökar därmed risken för översvämning vid nederbörd. Hur
dagvatten hanteras påverkar således översvämningsrisken.
För att identifiera riskområden för översvämning har en
skyfallskartering gjorts för hela Sundbybergs stad. Översvämningsområden i staden har beräknats för ett skyfall
motsvarande ett regn med återkomsttiden 100 år. I takt
med att staden växer behöver karteringen uppdateras.
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för ny bebyggelse vid sjön. Detta påverkar
Sundbyberg eftersom Bällstaviken är en del av Mälaren.
Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av
betydande vikt behöver placeras ovan nivån 2,7 meter.
Ny bebyggelse längs med Bällstaån ska anpassas efter
Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län.
Dessa innebär att ny sammanhållen bebyggelse samt
viktiga samhällsfunktioner ska placeras ovan nivån för
beräknat högsta flöde (BHF). Nivån vid BHF för den del
av Bällstaån som ligger inom Sundbyberg (uppströms
Bällstabro, till kommungränsen mot Stockholm) behöver
beräknas för att kunna planera framtida bebyggelse översvämningssäkert. Vattennivån i Bällstaviken respektive
Bällstaån påverkas dock av varandra och det är svårt att
göra en tydlig avgränsning för när respektive grundläggningsnivå ska tillämpas i Sundbyberg.

Vattenverksamhet
I stort sett allt arbete och byggande i vattenområde är
vattenverksamhet. Åtgärder som syftar till att förändra
vattnets djup eller läge genom muddring, grävning eller
rensning, uppförande av anläggningar i vattenområde
genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av
grundvatten eller infiltration för att öka grundvattenmängden är per definition vattenverksamhet.
För vattenverksamhet krävs generellt tillstånd från markoch miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att anmäla dem till Länsstyrelsen.

Översvämningsrisker
Mälaren har identifierats som ett av de vattensystem i
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Strandskydd
Va�en
Natur och parkmark
Bebyggelse

Strandskydd måste beaktas
vid all planering vid vatten.

Växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden och dess ekologiska och hälsomässiga värden påverkas vid en
exploatering av obebyggda mark- och vattenområden. Läs mer under avsnittet Grönområden
och vatten.

Klimatanpassning

Preliminär bedömning av stadens
värmeöar samt kylande områden.
En noggrannare analys kommer
att göras. Orange områden: hög
andel byggnader och hårdgjorda
ytor i förhållande till växlighet.
Gröna områden: Större, sammanhängande grönområden med
potential att sänka temperaturen i
en större del av staden.

Klimatförändringar är ett faktum som innebär
samhällsutmaningar. Sårbarheten inför klimatförändringarna beror till stor del på deras
omfattning, men också på hur väl förberett
samhället är för att möta och anpassa sig till nya
förutsättningar. Klimatförändringarna förväntas
medföra högre temperaturer, ökad nederbörd,
stigande havsnivå och förändrade vattenflöden
samt risker för ras, skred och erosion. Stadens
verksamheter ska i sina verksamhetsplaner redovisa åtgärder för klimatanpassning.

Högre temperaturer
Vid längre perioder av värme kan kroppen drabbas av värmestress. Detta är särskilt allvarligt
för små barn, äldre och sjuka. I stadsmiljö kan
det bli åtskilliga grader varmare än i omgivande
landsbygd, och värmen kan hålla i sig även på
natten. Sundbybergs läge i en tätbebyggd storstadsregion kommer att innebära fler och längre
perioder med höga temperaturer. Inom staden
kan temperaturen variera beroende på förhållandet mellan hårdgjorda ytor och vegetation.
De delar av Sundbyberg som är tätt bebyggda,
med stor andel hårdgjord yta, utgör stadens
lokala värmeöar. Ofta är det är även där som flest
människor bor och arbetar. I takt med att staden
förtätas ökar antalet hårdgjorda ytor. Detta
behöver balanseras med grönområden i form av
trädgårdar, gröna gårdar, parker, träd och sparad
natur som sänker temperaturen lokalt i stadsdelarna. Stora, sammanhängande grönområden
med mycket träd bidrar till ett bättre klimat i
hela staden, bland annat genom att skapa luftutbyte och att kyla staden nattetid.

K L I M ATA N PA S S N I N G S ST R AT E G I E R
Stadens grönstruktur är central i anpassningen till ett klimat
med högre temperaturer sommartid. Såväl växtlighet insprängd
i bebyggelsen som större sammanhängande grönområden
behövs.
I stadsutvecklingsområdena behöver grönstrukturen planeras
med tanke på högre medeltemperaturer än idag. Både gröna
gårdar, väggar och tak, trädplanterade gator samt parker med
tillfredställande volym behövs. Miljöer med liten andel träd,
exempelvis stora parkeringsytor, ska undvikas. Vid målning av
solbelysta ytor bör mörka kulörer undvikas.
Befintliga träd på kvartersmark, gator och torg är en viktig
resurs. Genom att bevaka förändringar i de ytor som täcks av
trädkronor kan behovet av nyplantering, både lokalt i stadsdelarna och i staden som helhet, bedömas. Träd som tas ner
kan behöva ersättas. Där möjlighet finns bör gator och större
hårdgjorda ytor förses med nya trädplanteringar.
Att stärka de gröna och blå banden ger förutsättningar för att
undvika höga temperaturer i staden. De som vistas i staden
under varmare perioder kan dagtid hitta platser med dräglig
temperatur och nattetid minskar behovet av kylanläggningar i
bostäderna.
Verksamheter som arbetar med personer känsliga för högre
temperaturer behöver klimatanpassa den fysiska miljön inomhus och utomhus. De behöver även ha rutiner för att mildra
effekten av värmeböljor.
ÖV E R S I K T S P L A N F Ö R S U N D BY B E R G
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KLIMATANPASSNINGSSTRATEGIER

Ökad nederbörd
Stora nederbördsmängder kan påverka staden på flera sätt. Lokalt
kan det i ett kvarter eller en stadsdel uppstå svårigheter att leda bort
dagvattnet. Brunnar och ledningar räcker inte till och marken har inte
förmågan att infiltrera. Särskilt stor blir effekten när den icke-hårdgjorda marken är frusen. Vatten kan då dels bli stående, dels rinna
på ytan längs gatorna men även ta sig ner i exempelvis källare. När
dagvattensystemet fyllts kan vatten tryckas upp ur brunnar och skapa
översvämning på andra platser än där regnet föll.
Sundbybergs topografi har stor inverkan på effekten i olika delar
av staden. De högre belägna partierna i staden kommer att klara sig
från större skador. Mottagare för det ytligt rinnande dagvattnet blir
stadens låglänta områden. Skadorna blir begränsade där de utgörs av
park- och naturmark medan områden med bebyggelse och infrastruktur riskerar större skador. Avrinningen från dessa områden är
långsam. Det finns också flera områden i staden som inte har något
utflöde, så kallade instängda områden. Från dem måste oönskat
vatten pumpas bort. I några av stadsdelarna finns förutsättningar att
leda dagvatten mot grönområden. De tätare bebyggda stadsdelarna är
mer beroende av dagvattensystemet och påverkas mer i händelse av
stora nederbördsmängder. Sommartid kan träd ta upp stora mängder
vatten, även om det sker med fördröjning.

Vid byggnation och anläggande av infrastruktur nära
vattendrag ska risker noggrant analyseras. Hänsyn
ska tas till markens hydrologi och geologi i ett vidare
influensområde. Länsstyrelsens rekommendationer
för grundläggningsnivå ska tillämpas.
För att hindra att skador uppstår i befintliga miljöer
behöver vattendragen hållas under uppsikt med avseende på skredrisk. Där det finns möjlighet att omforma vattendragen kan breda zoner med flacka stränder
ge bättre möjlighet att hantera större vattenmängder
under kontrollerade former. Där utrymme finns är det
önskvärt att skapa ytor som kan översvämmas samt
översvämningsskydd.
Fastighetsägare och stadens verksamheter behöver
handlingsplaner för situationer där vattendrag trots
förebyggande åtgärder stiger över sina bredder. I
första hand ska inga människor komma till skada, bli
isolerade eller hemlösa och samhällsviktig infrastruktur ska skyddas.
Staden ska bidra till att långsiktigt säkra dricksvattenförsörjningen i länet genom arbetet med den regionala
vattenförsörjningsplanen.

Stigande nivå i Mälaren, förändrade flöden i vattendrag
samt ras och skred
Om Mälarens nivå stiger ökar sårbarheten för dricksvattenförsörjningen i länet. Mälarens vattennivå påverkar direkt markområdet
och några av de byggnader som är belägna närmast Bällstaån och
Bällstaviken.
De övriga vattendragen i Sundbyberg är små och har därmed små
flöden. Till följd av exploatering i sina tillrinningsområden kan Norra
Råstabäcken och i viss mån Igelbäcken få ökade flöden under perioder med mycket nederbörd. När nivån i vattendragen stiger, kan framkomlighet och byggnader i närområdet påverkas. Risken för skred kan
också öka när marken längs vattendragen blir vattenmättad.

Teknisk försörjning
De tekniska försörjningssystem förser staden med värme, kyla, vatten,
avloppshantering, el, avfallshantering och digital infrastruktur. Flera
av dessa system är beroende av varandra för att fungera. En händelse
som slår ut ett av systemen kan därför få mycket stora konsekvenser.
Systemen behöver anpassas och byggas ut så att de klarar av de förhållanden som klimatförändringar kan komma att innebära.

Fossilbränslefri stad
Ambitionen att bli en fossilbränslefri stad är en del i klimatarbetet.
Detta kommer att kräva anpassningar av staden så att de energi-,
kretslopps-, och transportsystem som byggs ut är resurseffektiva och
hållbara. Det kan även innebära att befintliga system måste bytas ut
till mer miljöanpassade alternativ. Målet för länet, enligt förslaget
till regional klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, är att ha
en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och noll nettoutsläpp av
växthusgaser senast 2045.
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K L I M ATA N PA S S N I N G S ST R AT E G I E R
På allmän platsmark kan parker och markparkering
utnyttjas strategiskt i fördröjningen av dagvatten vid
kraftiga regn. Särskilt värdefullt är bevarad naturmark
och grönytor i lågpunkter. I nya stadsbyggnområden
behöver dagvattnet fördröjas lokalt, med hjälp av en
kombination av planteringar, dammar, öppna diken och
slutna magasin. Stadens grönytefaktor har bland annat
uppgiften att skapa förutsättning för fördröjning av
vatten på kvartersmark.
Byggnader och anläggningar som ligger i områden som
hotas av översvämning eller skred ska anpassas efter
riskerna. Nya stadsdelar ska byggas på ett klimatsäkert
sätt och områden utan utflöde ska inte skapas.
Dagvattensystemet ska kompletteras med säkra
avrinningsvägar på ytan och befintliga lågpunkter ska
utnyttjas för fördröjning och hantering av stora vattenmängder.

Kartan visar lägen för anläggningar såsom dammar och magasin med
syfte att rena och fördröja dagvatten. Orange punkt markerar läge för
en befintlig anläggning eller en anläggning där beslut finns på genomförande. Lila punkt/streck visar läge där behov av åtgärd identifierats.
Norra Råstabäcken och området längs med bäcken utgör, tillsammans
med Duvmossen, områden där särskild fokus på dagvattenhantering
behövs. För att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten krävs ytterligare
åtgärder utöver de som presenteras i kartan.
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K A R TA N visar ekologisk
status hos de vattenförekomster som markanvändningen i Sundbyberg
påverkar, direkt eller
indirekt.
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Kartan visar verksamheter
inom och utom Sundbyberg
som kan medföra risker, samt
väg och järnväg där farligt
gods transporteras.
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Översvämning och instängda
områden. Lila områden: översvämning. Ju mörkare färg
desto större vattendjup. Grön
linje: instängda områden.
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KARTAN visar riksintressen
inom och utom Sundbyberg,
vilka kan påverka markanvändningen i staden.
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9. Riksintressen som berör
Sundbyberg
Områden av riksintresse är del av miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.

Vattenförsörjning
Dricksvattnet i Sundbyberg produceras i Görvälnverket i
Järfälla. Görvälnverket är av riksintresse för anläggningar för
vattenförsörjning. Norrvattens reservvattenverk i Stockholmsåsen är även ett riksintresse som berör vattenförsörjningen i
staden. Läs mer under avsnittet Försörjningssystem i kapitlet
Allmänna intressen.

Totalförsvaret
Sundbyberg berörs av tekniska anläggningar och dess funktioner som är utpekade som riksintresse för totalförsvaret. Läs
mer under avsnittet Försörjningssystem i kapitlet Allmänna
intressen.

Mälaren
Mälaren med sina öar och strandområden är i sin helhet av
riksintresse. Läs mer under avsnittet Miljö, hälsa, säkerhet och
klimat under kapitlet Allmänna intressen.

Mälarbanan/järnvägen
Mälarbanan är ett riksintresse för kommunikationer. Läs mer
under avsnittet Trafik och mobilitet samt Miljö, hälsa säkerhet
och klimat under Allmänna intressen.

Bromma flygplats
Bromma flygplats är ett riksintresse för luftfarten. Läs mer
under avsnittet Trafik och mobilitet samt Miljö, hälsa säkerhet
och klimat under kapitlet Allmänna intressen.

E18/Kymlingelänken
E18 är ett riksintresse för kommunikationer. Läs mer under
avsnittet Trafik och mobilitet samt Miljö, hälsa säkerhet och
klimat under kapitlet Allmänna intressen.

Duvbo
Duvbo är ett riksintresse för kulturmiljö. Läs mer under avsnittet Kulturmiljö under Allmänna intressen.

Ulvsundavägen/väg 279
Ulvsundavägen/väg 279 är ett riksintresse för kommunikationer. Läs mer under avsnitten Trafik och mobilitet samt Miljö,
hälsa, säkerhet och klimat under kapitlet Allmänna intressen.

Hagalunds bangård
Hagalunds bangård har två utdragsspår som löper in i Sundbybergs kommun och är ett riksintresse för kommunikationer.

E4
E4 är ett riksintresse för kommunikationer. Vägens influensområde sträcker sig över Sundbybergs kommungräns.
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10. Regionala och mellankommunala intressen
Avrinningsområden och vattenförekomster
Läs mer under avsnittet Miljö, hälsa, säkerhet
och klimat i kapitlet Allmänna intressen.

Dricksvattenförsörjning
Mälaren som vattentäkt är ett mellankommunalt intresse för alla kommuner som har en del
av Mälaren inom sina gränser. Läs mer under
avsnittet Försörjningssystem under kapitlet
Allmänna intressen.

Fjärrvärme och fjärrkyla
Norrenergi AB ägs gemensamt av Sundbyberg och Solna och fjärrvärmenätet i staden är
sammankopplat med Solnas nät. Läs mer under
avsnittet Försörjningssystem under kapitlet
Allmänna intressen.

Stockholms ström
Sundbyberg berörs av projektet Stockholms
ström som syftar till att säkra elförsörjningen i
Stockholmsregionen för en lång tid framöver.
Läs mer under avsnittet Försörjningssystem
under kapitlet Allmänna intressen.

regional nivå genom vision, mål och strategier
samt mark- och vattenanvändning och bebyggelsestruktur. Läs mer under kapitlet Omvärlden
påverkar.

Järvakilen – en av tio
regionala gröna kilar
Läs mer under avsnittet Grönområden och
vatten under kapitlet Allmänna intressen.

Regional cykelplan
Läs mer under avsnittet Trafik och
mobilitet under Allmänna intressen.

Enköpingsvägen
Läs mer under avsnittet Trafik och
mobilitet under Allmänna intressen.

Norra Kymlinge
Läs mer under avsnittet Grönområden och vatten under kapitlet Allmänna intressen.

Strandpromenaden längs BällstaånBällstaviken-Ulvsundasjön
Läs mer under avsnittet Grönområden
och vatten i kapitlet Allmänna intressen.

Den regionala miljö- och samhällsbyggnadsdialogen
Inom ramen för den regionala miljö- och
samhällsbyggnadsdialogen vars råd består av
länets kommuner, KSL, Landstinget, Trafikverket
och Länsstyrelsen har sex av de 16 nationella
miljömålen som ska nås till 2020 valts ut för
prioriterade insatser i länet.
•

Begränsad klimatpåverkan

•

Frisk luft

•

Giftfri miljö

•

Ingen övergödning

•

God bebyggd miljö

•

Ett rikt växt- och djurliv

Läs mer under avsnittet Miljö, hälsa, säkerhet
och klimat under kapitlet Allmänna intressen.

RUFS 2010 och förslag till RUFS 2050
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen omsätter i stor utsträckning de
nationella mål som rör samhällsbyggandet till
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Gång- och cykelbro över Bällstaviken

Sundbybergs stadsnät

Läs mer under kapitlet Sundbybergs markanvändning.

Läs mer under avsnittet Försörjningssystem i kapitlet
Allmänna intressen.

Bro mellan Ursviks västra delar och Rinkeby
Läs mer under avsnittet Grönområden och vatten i kapitlet Allmänna intressen.

Lötsjön-Golfängarna-södra RåstabäckenRåstasjön
Läs mer under avsnittet Grönområden och vatten under
Allmänna intressen.

SÖRAB:s återvinningscentral
Hushåll från SÖRAB-kommunerna har rätt att nyttja
valfri av SÖRAB:s återvinningscentraler. Läs mer under
avsnittet Försörjningssystem i kapitlet Allmänna intressen.

Digital infrastruktur
Läs mer under avsnittet Försörjningssystem i kapitlet
Allmänna intressen.
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Räddningstjänst
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar sköter
räddningstjänsten inom Sundberg och utgår från Solna
brandstation. Läs mer under avsnittet Försörjningssystem i kapitlet Allmänna intressen.

Bostadsförsörjning
Läs mer under avsnittet Befolkning, bostäder och service
i kapitlet Allmänna intressen.

Näringslivsutveckling
Läs mer under avsnittet Näringsliv och arbete i kapitlet
Allmänna intressen.
De geografiska områden som är berörda av olika statliga
och allmänna intressen finns redovisade på Länsstyrelsens webbGIS.
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All fysisk planering i Sundbyberg ska utgå från översiktsplanen.
Översiktsplanen är ett tydligt strategiskt dokument, till stöd för
stadens olika nämnder och bolag som tillsammans ansvarar för
stadens utveckling. Med stöd av översiktsplanen fattar staden
beslut om framtagande av detaljplaner och genomförandeavtal
som tillsammans med stadens bygglovgivning är den del av
stadsplaneringen som är juridiskt bindande.
Samverkan
För att fullfölja översiktsplanens intentioner fordras
samarbete mellan flera olika aktörer. Det handlar till
exempel om markägare, exploatörer och grannkommuner samt statliga och regionala organ.
Genom samverkan och avtal samt vid myndighetsutövning ska staden säkerställa att översiktsplanens
målbilder uppnås, såväl vid ny- som ombyggnation.
Vid ny- och ombyggnation påverkas alla som bor, vistas och verkar i staden. Staden och berörda byggaktörer
ska därför arbeta aktivt för en väl fungerande, attraktiv
och hållbar stad även under genomförandeskedet samt
att störningar, såsom miljö-, buller-, risk-, säkerhets- och
framkomlighetsstörningar, minimeras.
Kommunikation och dialog med boende och verksamma i staden om stadens utveckling är viktigt. De som bor
och verkar i Sundbyberg kan med sina kunskaper och
erfarenheter bidra till stadens hållbara utveckling.

Rullande översiktsplanering
Då samhället ständigt utvecklas behöver översiktsplanen
fortlöpande ses över och anpassas till nya förutsättningar
och behov. För att fungera som ett strategiskt stöd ska
översiktsplanen utvecklas kontinuerligt genom tillägg,
fördjupningar och mindre revideringar efter hand som
behov uppstår. Det kan därför bli aktuellt att göra kompletterande tematiska planer inom olika sakområden.
Fördjupningar av geografiska områden kan också bli
aktuella efter att översiktsplanen är antagen.

Uppföljning
Översiktsplanens efterlevnad kopplas till stadens styrmodell och planerings- och uppföljningsprocessen. Strategier som har en projektkaraktär kommer att ligga till
grund för kommunfullmäktiges planering och de berörda
nämndernas mål, uppdrag och budget i verksamhetsplaner under de kommande åren.

Påverkan under planprocessen
För att den efterföljande planeringen ska bedrivas på
rätt sätt behöver stadens politiker och tjänstepersoner få
hjälp av medborgarna genom synpunkter på de förslag
som tas fram. Det kan till exempel handla om att uppmärksamma värden som är viktiga att ta hänsyn till och
att påtala behov och brister i närområdet. Att vara med
och påverka är en demokratisk rättighet och en viktig del
av utvecklingen av staden.
ÖV E R S I K T S P L A N F Ö R S U N D BY B E R G
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Sammanfattning av översiktsplanens hållbarhet
Motstående intressen
och målkonflikter
Översiktsplanen behandlar långsiktiga, strategiska frågor
för markanvändning och byggande och är av vägledande
art. Med långsiktiga intentioner fungerar översiktsplanen
som ”riktningsgivare”. En intressekonflikt uppstår när två
olika intressen/intentioner är motsatta och det ena intresset riskerar att uppnås på bekostnad av det andra. Den
huvudsakliga intressekonflikten i Sundbybergs framtida
utveckling handlar om tillväxt i förhållande till tillgångar
och förlusten av dessa. Önskemålet om tätare bebyggelse
i Sundbybergs centrala delar samt i t.ex. Hallonbergen
och Ör behöver till exempel balanseras mot de sociala och
ekologiska värden som lokala tätortsnära natur- och parkmarker har. Ett annat exempel på denna intressekonflikt
finns mellan att föräta inom och mellan kommundelarna
och samtidigt skapa goda boendemiljöer samt att skydda
människor från att utsättas för störande buller, risker och
höga luftföroreningshalter från spår- och vägtrafiken. I
översiktsplanen läggs dock stor vikt vid att bygga en tätare
struktur med litet transportbehov och goda förutsättningar
för gång-, cykel- och kollektivtrafik, vilket i viss mån kan
minska intressekonflikten.
Vid en intressekonflikt behöver avvägningar mellan dessa
ske. I hållbarhetsbedömningen redovisas intressekonflikterna mer utförligt och med en hänvisning om vilka avvägningar som behöver göras och vad som behöver behandlas i
kommunens fortsatta planering.

Människan i Sundbyberg
Demografisk balans och integrationsmöjligheter
Flera av ÖP2030´s målbilder och strategier handlar om
att bygga bort barriärer, skapa nya kopplingar och länka
ihop olika stadsdelar för att skapa en bättre, tätare och mer
sammanhållen stad med plats för möten och delaktighet.
I och med en tätare struktur med ambitioner om att bygga
in kvalitativa och strategiskt placerade offentliga rum för
möten och stadsliv, skapas möjligheter till ökad integration mellan stadsdelar. Detta leder som oftast till positiva
effekter såsom att människor känner en större samhörighet
med andra kommuninvånare och blir mer engagerade i sin
omgivning som följd. Översiktsplanens strategier visar sammantaget på goda förutsättningar för ökad integration. För
att detta ska lyckas fullt ut behöver dock konkreta åtgärder
säkras i fortsatt detaljplanering.
ÖP2030 har fokus på boende i flerfamiljshus, även om
inslag av villor och stadsradhus planeras i de nya stadsdelarna Ursvik och Brotorp. Med större variation samt utökad
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kommunal service som skola och förskola, kan Sundbyberg
uppnå en mer balanserad ålderssammansättning än idag.
Risken är annars att unga vuxna (åldersklassen 25–44 år)
fortsätter att dominera bland befolkningen, och härmed att
barnfamiljer flyttar ut från kommunen.

Tillgänglighet, trygghet, jämlikhet och jämställdhet)
Översiktsplanens intentioner är att bygga tätare, tryggare
och mer sammanhållna stadsdelar med plats för möten,
ökat serviceutbud och god tillgänglighet. Tät och stadsmässig bebyggelse med goda kollektivtrafikförbindelser
innebär korta avstånd mellan bostad, arbete och vardagsservice och underlättar därmed vardagen för kommunens invånare, även för dem som inte har tillgång till bil.
Genom att skapa ett ökat utbud av olika typer av offentliga rum och mötesplatser gynnas flera sociala aspekter.
Bland annat genom att fler människor möts och rör sig i
stadsbilden. Detta kan påverka upplevelsen av trygghet,
jämställdhet och social integration. Översiktsplanens intentioner att i högre grad än idag integrera områden med
arbetsplatser, handel etc. med bostäder och andra funktioner, kan också skapa förutsättningar för ökad trygghet i
t.ex. i Rissne, Ör och delar av stadskärnan. Små park- och
grönytor och idrottsanläggningar i den täta strukturen är
ofta tillgängliga för många och har stor betydelse för lek,
vardaglig motion och spontana möten. Närhet är viktigt
framförallt för barn, unga och äldre. Särskilt viktigt blir
detta i stadskärnan och i de centrala och täta bebyggelseområdena som dessutom har längre till de större rekreationsområdena.

Påverkan under anläggningsskedet
Eftersom att hela Sundbyberg på ett eller annat sätt kommer att bebyggas under de närmaste 10–15 åren kommer
det under hela översiktsplaneperioden att pågå stora och
många utbyggnadsarbeten. Sundbyberg är dessutom en
av Sveriges minsta kommuner till ytstorlek, vilket gör att
byggetableringarna blir än mer påtagliga. Detta innebär
ofrånkomligen att sociala värden (tillgänglighet, trygghet, folkhälsa m.m.) påverkas negativt. Byggarbetsplatser

innebär avstängda och tillfälliga transportvägar, stora
etableringsytor, tung byggtrafik och sprängarbeten m.m.
Mycket av det som följer av byggtiden kan upplevas som
otryggt samt innebär som oftast att både tillgängligheten
och framkomligheten försvåras. Ur ett hållbarhetsperspektiv så är det under ”utbyggnadsperioden” som Sundbyberg
bedöms stå inför sin största utmaning. Effekten bedöms bli
kommunövergripande men kanske till och med regional.

Folkhälsa och säkerhet
Översiktsplanen syftar i många delar till att förbättra
möjligheterna för cyklister och fotgängare att röra sig inom
staden samt till grannkommuner. Även kollektivtrafiksatsningar planeras och förtätning sker i huvudsak i anslutning till befintliga eller framtida stationslägen. Genom att
främja gång och användandet av cykel skapas möjligheter
till lättillgänglig vardagsmotion och rekreation som kan
bidra till positiva effekter för hälsan, med exemplevis lägre
risk för fetma eller att utveckla högt blodtryck. Förtätning
skapar också möjligheter att möta behov av boenden med
närhet till rekreation, park, lek, motionsspår, idrott och
natur. Strategier kopplat till detta finns, att utveckla platser
för idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter då staden växer är
några exempel. Förtätning riskerar dock även att mindre
grönområden/närnatur tas i anspråk, naggas i kanten eller
försvinner. Det kan vara ytor för spontanidrott-/lek, vilket
är ytor som kan ha stor betydelse för barn och ungdomar.
Detta kan vara särskilt påtagligt i centrala Sundbyberg, där
avstånden till närnatur kan bli längre vilket kan minska
vardagsmotionen. I fortsatt planering blir detta viktigt att
arbeta vidare med, i syfte att säkerställa att alla stadsdelar
har god tillgång till närnatur för exempelvis lek och avkoppling.
Intentionerna i översiktsplanen bedöms sammantaget
påverka folkhälsan i positiv riktning. Det finns dock risker
med en alltför tät stadsstruktur. Miljöförhållandena kan bli
sämre med lägre solvärden, bullerstörningar och försämrad
luftkvalitet, vilket är negativt för hälsan. I många delar av
staden planeras för förändring i närheten av större trafikleder där buller, luft- och riskproblematik (kopplat till
transporter med farligt gods) behöver ses över, exempelvis
i Ursviks västra delar, i Rissne samt längs med Enköpingsvägen. Hänsyn måste tas till relevanta riktvärden för buller,
miljökvalitetsnormer för luft samt rekommendationer om
skyddsavstånd och detta behöver säkerställas i efterföljande
planarbete.

Bostadsmarknad och demografisk balans
Översiktsplanens strategier bedöms främja en växande bostadsmarknad och skapa förutsättningar för lättillgängliga
och attraktiva bostäder i funktionsblandade täta områden
med närhet till goda kollektivtrafikförbindelser, teknisk
försörjning, digitalisering och ett varierat utbud av mötesplatser. Närheten till större sammanhängande grönområden

såsom Järvafältet, Igelbäcken, Ulriksdal och Hagaparken är
attraktivt och bidrar sannolikt till den höga inflyttningen i
kommunen. På samma sätt bedöms närheten till centrala
Stockholm locka till sig nya invånare, liksom kommunens
goda möjligheter till både kollektivtrafik samt lättillgängliga
gång och cykelstråk.
Översiktsplanen innehåller en strategi för att utveckla en
mångfald av bostäder, lägenhetsstorlekar samt boende- och
upplåtelseformer. I Sundbyberg, liksom i grannkommunen
Solna, finns begränsade möjligheter att bygga småhus/
fristående villor och ny bebyggelse planeras därför i första
hand som flerfamiljshus. Med en utbyggnad av fler och fler
större lägenheter, stadsvillor och stadsradhus (som exempelvis i Ursvik) ökar sannolikheten för att fler väljer att bo
kvar eller flytta till Sundbyberg även när familjen växer.
Den sammantagna effekten blir att skatteinkomsterna ökar
och att kommunen får en bättre demografisk balans (alltså
en mer blandad åldersstruktur).

Kommunalekonomi
Översiktsplanens strategier för ett effektivt markutnyttjande, att dra nytta av goda kollektivtrafiklägen samt att
utveckla tät stadsstruktur är en kostnads- och resurseffektiv
lösning. Tätare bebyggelsestrukturer med större befolkningsunderlag innebär att redan befintlig infrastruktur (som
gator, fjärrvärme, kommunalt vatten och avlopp m.m. kan
tas tillvara i hög grad. Kommunal service som skolor, kulturoch fritidsanläggningar, vårdcentraler m.m.)kan utnyttjas
mer kostnadseffektivt. I kommunens större nybyggnadsområden i Ursvik och utmed Enköpingsvägen kommer dock
större investeringskostnader krävas, bland annat genom
utbyggnad av nya gator, flytt och dragande av nya ledningar, nya skolor/förskolor, idrottsanläggningar m.m. Dessa
kostnader kan på längre sikt kompenseras av att nya stadsutvecklingsområden innebär nya invånare till staden, som
bidrar till kommunens ekonomiska utveckling och tillväxt.
Även försäljning av viss byggbar mark i attraktiva lägen kan
ge intäkter till kommunen.
Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är det positivt
att översiktsplanen med stor sannolikhet innebär förutsättningar för en mer varierad inflyttning och större demografisk balans än idag. Men översiktsplanen innebär sannolikt
måttliga förändringar i kommunens inkomstprofil och
förändrar inte kommunens karaktär i grunden. Eftersom
översiktsplanen bygger vidare på befintliga strukturer kan
riskerna generellt anses vara låga. Detta innebär intäkter till
kommunen i ett långsiktigt perspektiv. Kommunen kan på så
sätt bli mer robust för till exempel framtida lågkonjunkturer.
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Blå-gröna värden i Sundbyberg
Natur och biologisk mångfald
Översiktsplanens målbilder och strategier syftar bl.a. till
att värna stadens grönstruktur och de gröna bältena samt
att skydda och utveckla ekologiska spridningskorridorer.
Detta är positivt ur både ett lokalt och regionalt perspektiv avseende biologisk mångfald. Ett nytt naturreservat
och ett utvidgande av ett befintligt vid Norra Kymlinge är
dessutom föreslagna. Detta medför att de naturvärden som
är kopplade till dessa områden (bl.a. Järvakilen) tryggas
långsiktigt. Områdena är också länkade till grönområden i
grannkommuner vilket säkerställer spridning mellan viktiga
grönområden i ett regionalt perspektiv. Kommunens arbete
med att stärka områden som idag är fragmenterade
och utsatta för högt slitage behöver konkretiseras i kommande planering eller i styrdokument kopplat till stadens
grönska.
I vissa delar av staden finns förändringsområden i direkt
anslutning till stadens grönstruktur och naturreservat
(befintliga och planerade), t.ex. vid Igelbäckens naturreservat och Lötsjön. I dessa delar behöver särskild hänsyn
tas till de naturvärden som finns för att undvika negativa
konsekvenser för den kommunala, och till viss del även
regionala, grönstrukturen. I områden som redan idag är täta
kan ytterligare förtätning och komplettering innebära att
befintlig parkmark och lokala naturvärden tas i anspråk. Det
är betydelsefullt att i efterföljande planering studera varje
enskilt utbyggnadsprojekt i både lokal och regional skala
för att få förståelse för grönområdens betydelse som lokala
habitat och länkar i större samband. Annars finns en risk
att varje enskilt utbyggnadsområde leder till kumulativa
effekter och konsekvenser med negativa följder på biologisk
mångfald och ekosystem. Att fler människor besöker och
rör sig i stadens naturområden kan också innebära att dessa
utsätts för utökat slitage och störningar som den mänskliga
närvaron kan medföra. Särskilt känsliga områden behöver
därför skyddas från detta. Översiktsplanen har strategier för
att hantera sådana frågor vilket är positivt.

Sjöar och vattendrag
Översiktsplanen förväntas innebära en ökad mängd dagvatten i de områden som kommer att förtätas, förändras och
utvecklas. Detta planeras framförallt ske i stadskärnan, Rissne, Hallonbergen-Ör, området kring Enköpingsvägen samt
i västra Ursvik. Utan rening kan föroreningar i dagvattnet
nå recipienter som exempelvis Igelbäcken, Bällstaån/Bällstaviken samt Norra Råstabäcken. Samtliga dessa vattendrag är redan idag hårt belastade av många olika typer
av källor men det handlar främst om utsläpp från diffusa
källor som via dagvatten förs ut i vattnet. Förtätning med
en ökad mängd andel hårdgjorda ytor, ökad befolkning och
framtida klimatförändringar riskerar tillsammans att leda
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till negativ påverkan på kommunens vattenmiljöer. Varje
enskilt utbyggnadsområde, både inom staden, men även i
omkringliggande kommuner, leder till ökad avrinning (dagvattenflöde) med risk för ökat föroreningsinnehåll. I översiktsplanens strategier anges att vattenkvaliteten i sjöar och
vattendrag ska förbättras, att nödvändiga ytor för dagvattenhantering ska reserveras och att mångfunktionella ytor ska
användas för att begränsa konsekvenser av översvämningar.
I samband med utbyggnad utmed Enköpingsvägen kommer
ett grönt stråk längs norra Råstabäcken utvecklas för att
hantera vatten ur både fördröjnings-, utjämnings-, biologiskt och ett klimatperspektiv.
I mycket täta miljöer kan dagvattenhanteringen bli
svårlöst på grund av den höga tätheten och en stor andel
hårdgjorda ytor. Här är det särskilt viktigt att i framtida
planering säkerställa en säker dagvattenhantering och att
grönytor för rening och infiltration avsätts, bevaras och utvecklas. Dagvattenhanteringen kommer att behöva studeras
vidare kommunens fortsatta planarbete för att säkerställa
att varje enskilt projekt inte bidrar till en försämring av
vattenförekomsternas status.

Den byggda miljön i Sundbyberg
Kulturmiljöer
Förtätning och förändring inom flera delar av staden skapar förutsättningar för naturliga mötesplatser och kortare
avstånd till att uppleva kultur, konst och arkitektur, oavsett
stadsdel. Konst, arkitektur och kultur kan på så sätt bli lättillgängligare och att det blir möjligt att uppleva detta i flera
delar av staden. En av strategierna är till exempel att säkra
platser för kultur och fritid tidigt i planeringen. Översiktsplanen ger också förutsättningar att befintliga kulturmiljöer
kopplade till kommunens historia blir mer lättillgängliga,
dels genom förbättrade kommunikationer och dels genom
att satsa på att utveckla framkomliga stråk för fotgängare
och cyklister. Att lätt kunna uppleva kultur och kulturmiljöer kan medföra att kommunens invånare förstår kommunens historia och på så sätt känner större identitet med sin
omgivning.
Översiktsplanen ger goda förutsättningar för att bevara
kommunens befintliga kulturhistoriskt värdefulla miljöer
samtidigt som utveckling, förändring och förtätning sker.
Stor hänsyn behöver tas till kulturmiljövärden, bebyggelsestruktur och områdens karaktärsdrag så att nya fysiska
miljöer växer fram i samspel med de kulturhistoriska miljöerna. Om så inte sker finns risk att kommunens historia
och identitet går förlorad. Utformning och placering av ny
bebyggelse i anslutning till, eller inom, kulturhistoriskt värdefulla områden bör därför särskilt studeras i förhållande
till platsens kulturhistoriska värden.

Arbetsmarknad och näringsliv
Ambitionen med den nya översiktsplanen och dess strategier är att bygga en blandad tät stad som bidrar till regionens tillväxt och är en attraktiv etableringsort för företag.
Översiktsplanens strategier visar på en ambition att skapa
attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum vilket också är
viktigt för näringslivets utveckling. Genom en utveckling av
stadskärnan, Enköpingsvägen och Rissne skapas ytterligare
möjligheter till att nya företag kan etablera sig i kommunen.
Därmed skapas fler arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter. I takt med att dessa stadsdelar blir tätare och mer
funktionsblandade skapas, utöver möjlighet till arbetstillfällen, även förutsättningar för ett större underlag för service.
Därmed lockas även andra aktörer till staden, t.ex. inom
servicebranschen med lunchrestauranger, butiker m.m.
Översiktsplanen tar till vara på goda lägen intill kollektivtrafik vilket ger en grund för god tillgänglighet och starka
förutsättningar för regional arbetspendling. Även Sundbybergs läge vid infarten till Stockholm, nära både Arlanda
och Bromma flygplatser är strategiskt för arbetspendling.
Kommunens näringsliv och arbetsmarknad är i dagsläget
robust, stark och varierad. Detta innebär sammantaget att
känsligheten för konjunktursvängningar minskar och kommunen är då mer motståndskraftig i lågkonjunkturer.

Robusthet inför framtida klimatförändringar
En fysisk struktur måste vara hållbar i ett längre perspektiv
och kunna fungera med nya förutsättningar. Översiktsplanens täta och blandade struktur med korta transportavstånd är flexibel även om exempelvis förutsättningarna när
det gäller bostadsbyggande och utvecklingen av kollektiva
färdmedel förändras. Föreslagna strategier om att öka beredskapen för klimatförändringarna samt att ytor ska vara
flexibla och mångfunktionella skapar förutsättningar för en
hållbar infrastruktur och robusthet. Att logistiken ska fungera bättre, att staden långsiktigt ska bli fossilbränslefri samt
att invånarna kommer att erbjudas god kollektivtrafik och
förbättrad gång- och cykeltrafik, kan i sin tur leda till lägre
utsläpp av växthusgaser samt lägre total energikonsumtion
per person. Ur ett globalt perspektiv leder dock en ökad
befolkningsmängd generellt till ökade transporter och ökad
energianvändning med ökade utsläpp av klimatpåverkande
gaser som följd.

Ur ett klimatperspektiv finns även en hel del negativa konsekvenser med allt för täta strukturer. Bland annat förlust
av närnatur och gröna impediment, vilket kan förändra
lokalklimatet negativt. Exempelvis kan minskning av träd
och grönska leda till lokalt stigande temperaturer i de täta
stadsdelarna på grund av minskad cirkulation och minskad
nedkylningseffekt. En tätare struktur med färre grönytor
innebär också att naturliga infiltrations- och översvämningsytor byggs bort och risk för att instängda vattenområden skapas. Vid kraftigare regn riskerar detta leda till lokala
översvämningar samt höga vattenflöden där bräddning och
kapacitetsbrist vid befintliga ledningsnät för dag- och spillvatten samt pumpstationer kan bli ett problem. I fortsatt
planering behöver åtgärder för att hantera klimatförändringar säkerställas, bl.a. god tillgång till skugga och träd,
översvämningsytor och dammar.

Effektivt och hållbart markutnyttjande
Sundbybergs täta och blandade struktur, med korta transportavstånd i goda kollektivtrafiklägen följer intentionerna
i den regionala översiktsplanen RUFS. Den koncentrerade
bebyggelsen gör att kommunens sammanhängande grönområden bevaras och bygger på principen god hushållning
med markresurserna. I stadskärnan, Hallonbergen-Ör,
Rissne, Ursvik och utmed Enköpingsvägen planeras det att
byggas delvis exploaterad mark men även naturmark tas i
anspråk. Utmaningen i vissa områden är också att kunna
erbjuda de boende tillgänglighet till kapacitetsstarka kollektiva färdmedel och tydliga stråk för gång och cykel. Långsiktigt kommer detta att kunna erbjudas i och med tvärbanans
dragning genom kommunen.
Översiktsplanens föreslagna mark- och vattenanvändning
ger relativt god balans mellan olika typer av markanvändning någorlunda spritt över kommunen. Översiktsplanen
strävar efter en högre funktionsblandning än tidigare vilket
också är att effektivisera markanvändningen i en mer hållbar riktning. Det finns dock utmaningar i att förtäta när det
kommer till att kunna skapa hälsosamma livsmiljöer. Förtätning leder ofta till lokalt försämrad luftkvalitet och höga
bullernivåer. I fortsatt planering behöver dessa frågeställningar konkretiseras och utredas för varje enskilt projekt.
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Underlagsmaterial
Sundbybergs stads vision, Antagen av kommunfullmäktige oktober 2016.
Sundbybergs stads översiktsplan, Antagen av kommunfullmäktige mars 2013.
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad, Antagen av kommunfullmäktige oktober 2017.
RUFS 2050, Förslag till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Stockholms läns landsting, 2016.
Sundbybergs stads befolkningsprognos 2017.
Utöver ovan namngivna underlag har hemsidor och rapporter för Länsstyrelsen, Boverket, Statistiska centralbyrån,
Svenska Kraftnät, Trafikverket, Viss och Havs- och vattenmyndigheten med fler bidragit med underlag.

Begreppsförklaring
Avrinningsområde
Det landområde från vilket nederbörden förr eller senare kommer
ut som vatten i ett vattendrag kallas för vattendragets avrinningsområde. Avrinningsområdet begränsas av en vattendelare som
skiljer avrinningsområdet från ett annat.
Barriäreffekt
Upplevd eller fysisk inskränkning i rörelsefrihet för människor och
djur. Barriäreffekter kan orsakas av exempelvis topografi, högt
trafikerade vägar och otrygga platser.
Beräknat högsta flöde (BHF)
En systematisk kombination av alla kritiska faktorer som bidrar
till ett maximalvattenflöde för ett vattendrag. Flödet har ingen
återkomsttid.
Beteendepåverkande åtgärder
Med beteendepåverkande åtgärder avses exempelvis upprepad
information och kampanjer. Detta kan användas i syfte att främja
hållbara resvanor.
Blåstruktur
Den sammanlagda strukturen av vatten inom ett geografiskt
område.
Biologisk mångfald
Med biologisk mångfald menas variationen bland levande organismer i alla miljöer, på land såväl som i vatten, och de ekologiska
sambanden som finns mellan organismerna. Den biologiska
mångfalden kan delas in i tre nivåer: genetisk variation inom varje
art, variation mellan olika arter samt variation mellan olika ekosystem och naturtyper.
Buller
Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet.
Dagvatten
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast
menar man vatten från hårdgjorda ytor som hustak vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn
eller smältvatten från snö och is.
Deponi
Upplagsplats för avfall som inte kan återvinnas.
Detaljplan
Dokument inom fysisk planering som anger hur ett begränsat
område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Till skillnad från översiktsplaner är detaljplaner juridiskt bindande.
Ekosystem
Ett ekosystem är ett ekologiskt system som innefattar allt levande
och dess livsmiljö inom ett område.
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens
ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. De brukar delas in i
fyra olika huvudkategorier: producerande, (exempelvis mat och
råvaror), kulturella, (exempelvis naturupplevelser), reglerande,
(exempelvis vattenrening och pollinering) samt understödjande,
(exempelvis biologisk mångfald och det hydrologiska kretsloppet).
Funktionsnedsättning, funktionshinder
Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk
eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder beskriver i
sin tur en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för
en person i relation till omgivningen. En person har alltså en funktionsnedsättning, och funktionshindret uppstår när en person
med en funktionsnedsättning möter bristande tillgänglighet eller
andra former av barriärer i den omgivande miljön.
Fotgängare/gående
Begreppen avser en person som färdas till fots, inklusive rullstolsburna. I trafikförordningen omfattar gående även de som åker
skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande.
Fysisk tillgänglighet
Begreppet fysisk tillgänglighet används specifikt för att identifiera de hinder som kan uppstå i miljön för bland annat personer
med funktionsnedsättning.
Förorening
Ämne, vanligen restprodukt, som spritts så mycket i ett annat
ämne eller system att användbarheten förändrats i oönskad
riktning.
Grundvatten
Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer och bergets sprickor är helt vattenfyllda.
Gränsvärde
Ett värde som anger ett ämnes (eller motsvarande) högsta tillåtna
koncentration (eller motsvarande). Ett gränsvärde sätts i allmänhet endast för ämnen (eller motsvarande) som styrs av föreskrifter utgivna av myndigheter. När ett gränsvärde fastställs tar man
hänsyn till de medicinska och toxiska effekter som ämnet har visat
sig ge. Man tar dessutom hänsyn till ekonomiska konsekvenser
och tekniska möjligheter.
Gröna och blå band
Breda grönstråk som löper genom Sundbyberg. De gröna och
blå banden erbjuder vatten- och naturupplevelser och plats för
längre promenader. De är av stor betydelse både för människor
och djur.
Gröna kilar
Regionens tio gröna kilar är stora, sammanhängande grönområden som löper från regionens ytterområden in mot Stockholm.
Kilarna är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och har
stora kulturhistoriska värden. Kilarna saknar juridiskt skydd, men
vissa delar av dem är skyddade som natur- eller kulturreservat.

Grönstruktur eller grönblå struktur
Består av grönområden samt vatten och gröna stråk som förbinder
dem. Parker, naturområden och trädgårdar är del i grönstrukturen,
liksom vattenpartier och trädplanterade gator och platser.
Grönytefaktor
Verktyg för att stimulera ekosystemtjänster i planeringen.
Hela resan-perspektiv
Begreppet innefattar resans hela förlopp från dörr till dörr inklusive eventuella ärenden som genomförs längs vägen. Dessutom tar
begreppet hänsyn till att resenären kan använda flera färdmedel under
en och samma resa.
Hållbart resande
Syftar i översiktsplanen på resor och transporter som är yteffektiva
och energieffektiva, exempelvis gång, cykel och kollektivtrafik.
Hållbar utveckling
Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsmiljöer för alla
människor nu och i framtiden. För att nå en hållbar utveckling krävs att
tre dimensioner beaktas: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I
ett hållbart samhälle skapas goda livsvillkor med ekologin som ram och
med ekonomin som verktyg.
Impediment
Obebyggda ytor utan särskild funktion.
Influensområde
Område som påverkas direkt eller indirekt av aktuell verksamhet.
Kulturlandskap
Natur som människor påverkat genom jord- och skogsbruk eller annan
markanvändning.
Logistikcentral
Plats som möjliggör omlastning av varor och samordnad utkörning.
Miljökvalitetsnormer
Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm kan sägas ange den kvalitet på miljön som
ska uppnås till en viss tidpunkt.
MÅLBILD
I översiktsplanen presenteras fem målbilder för Sundbybergs stadsutveckling. De förtydligar hur den fysiska miljön i staden ska utvecklas
för att skapa det Sundbyberg som stadens vision, Vision 2030, anger.
Målpunkt
En målpunkt kan vara platser för aktiviteter och upplevelser i parker
och natur.
Mångfunktionell
Med begreppet menas att en plats eller ett fenomen används för flera
olika ändamål eller fyller flera olika funktioner.
Mötesplats
Begreppet mötesplats kan definieras på flera olika sätt. I sin vidaste
tolkning så skulle det kunna innefatta alla platser där människor möts,
dvs. allt från matbutiken till tunnelbanan. I översiktsplanen används
det framför allt för allmänna platser utomhus (till exempel torg och
parker), eller inomhus (till exempel bibliotek och fritidsgårdar).
Naturreservat
Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden
och kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av
områden för friluftslivet.

Recipient
En recipient är en sjö, ett vattendrag eller hav som tar emot avloppsvatten eller
dagvatten.
Riksintresse
Områden som har sådana speciella värden eller förutsättningar att de bedömts
vara betydelsefulla för landet i stort kan klassas som område av riksintresse.
Riksintresse kan gälla för såväl områden som är skyddsvärda på grund av sina
speciella natur- och kulturvärden som för områden som är av betydelse för ett
speciellt nyttjande (kommunikationer, energiproduktion, energidistribution och
så vidare). Områdena kan även vara riksintressanta för totalförsvaret.
Samhällsservice
Med samhällsservice avses de tjänster som staden tillhandhåller, eller som staden
är ansvarig för att säkerställa tillhandahålls för stadens invånare. Det kan exempelvis vara förskolor, skolor och äldreboenden.
Servicestation
En servicestation innebär att det exempelvis kan finnas tillgång till cykelpump,
multiverktyg, möjlighet att fylla vattenflaskan samt att spola av cykeln.
Socioekonomi
Ett samlingsbegrepp för exempelvis civilstånd, hushållets sammansättning,
inkomstnivå, ålder, språk, ekonomi för oförutsedda utgifter och sysselsättning
Stomlinje
Linje i kollektivtrafiken som utgör del av stomnätet. Särskiljs från övrig kollektivtrafik genom högre framkomlighet, tydligare profil i fordonsutformning och
linjekartor. Linjerna trafikeras av stombussar (blå bussar) som kännetecknas av
hög turtäthet, snabbhet, tydlighet och pålitlighet.
ST R AT E G I E R
I översiktsplanen presenteras ett antal strategier. Dessa ska fungera vägledande
för den efterföljande planeringen av staden och styra stadsutvecklingen mot
målbilderna. Strategierna kommer att behöva vägas mot varandra utifrån
platsens förutsättningar och behov.
Säkerhet handlar om den faktiska risken att utsättas för till exempel brott och
ordningsstörningar men också om säkerhet kopplat till risker för miljön och
människors hälsa.
Teknisk försörjning
Tekniska system för vatten, avlopp, värme, avfall, el och fiber.
Tillgänglighet
I översiktsplanen används tillgänglighet för att beskriva hur lätt det är för
människor att ta sig till och använda sig av en verksamhet, en plats eller en lokal.
Det kan till exempel handla om social tillgänglighet (är det lika naturligt för olika
grupper att ta sig till och använda verksamheten/platsen/lokalen?) eller nåbarhet.
Tillit
Tillit baseras på ömsesidiga förtroenden mellan människor – det är individen i
samspel med andra människor som avgör graden av tillit i ett samhälle.
Trygghet är detsamma som individens upplevelse av sin egen säkerhet.
Äganderätt egnahem och ägarlägenhet
Innebär att man själv äger sin bostad. Tidigare förekom bostäder med äganderätt endast som småhus – egnahem. Sedan 2009 är det möjligt att bygga nya
flerbostadshus med ägarlägenheter.
Översiktsplan
Obligatorisk kommunal plan som ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och
bevaras.

Universell utformning
Begreppet universell utformning innebär att samhället utformas med
en medvetenhet om den variation som återfinns i befolkningen och
möjliggör att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att
verka i vardagen på samma villkor som människor utan funktionsnedsättning.
Utvecklingsområde
Ett utvecklingsområde är ett område som förändras, antingen genom
ny markanvändning eller komplettering inom befintlig.
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Enheten för planfrågor
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Stadsledningskontoret
oversiktsplan@sundbyberg.se
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Översiktsplan för Sundbybergs kommun
Utställningsförslag
Sundbybergs kommun har överlämnat ett förslag till översiktsplan i samband med
utställning enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Länsstyrelsen
har den 29 september 2017 lämnat ett samrådsyttrande över planförslaget. Av
samrådsredogörelsen framgår hur kommunen har beaktat Länsstyrelsens
synpunkter.
En aktuell översiktsplan med tydliga ställningstaganden underlättar framtida
detaljplanering, bygglovgivning och tillståndsprövning och är därför ett verktyg
för att nå målsättningar om en hållbar stadsutveckling med ett ökat
bostadsbyggande.

Länsstyrelsens uppdrag

I granskningsyttrandet ska länsstyrelsen stämma av och yttra sig i enlighet med
bestämmelserna i 3 kap. 16 § PBL.
Länsstyrelsen har under utställningstiden samrått med Luftfartsverket,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Trafikverket,
Svenska kraftnät och Skogsstyrelsen. I granskningsyttrandet redovisas
kvarstående synpunkter från Trafikverket samt kompletterande synpunkter från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Yttrandena i sin helhet
bifogas som bilagor.
Granskningsyttrandet ska enligt 3 kap. 20 § PBL redovisas tillsammans med
översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del ska det
anmärkas i den antagna planen.

Länsstyrelsens ställningstagande

Kommunen har på ett föredömligt sett bemött och hanterat Länsstyrelsens
synpunkter från samrådet till utställningshandlingen.
Länsstyrelsens kvarstående synpunkter utifrån 3 kap. 16 § PBL, gäller
miljökvalitetsnormer för vatten och möjligheten att kunna följa dem.
Postadress

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm
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Planförslaget kan även med fördel kompletteras med en vägledning för hur
riskfrågan ska hanteras övergripande och i kommande planering, samt
kompletteras med tydligare kartor gällande riksintresse för väg. Som övrig
synpunkt, har MSB till utställningsskedet, inkommit med önskemål om att
planförslaget bör kompletteras om när kommunen ska samråda med dem med
hänsyn till radiokommunikationssystemet RAKEL.

Riksintressen
Riksintresse kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken, väg

Infrastruktur i kartillustrationer
De synpunkter som kvarstår gällande riksintresse kommunikationer handlar om
formalia. För att underlätta läsningen av dokumentet, kan ett tillägg göras till
kartan för infrastruktur på s 72, med en förklaring för de bruna linjerna som visar
huvudlederna och genomfartsvägarna 279, Enköpingsvägen E18 och E4. Dessa
kan med fördel även få olika färger, för att kunna särskilja dem.
Vid Helenelund/Silverdal mot E4 delar sig Kymlingelänken. Här sträcker sig väg
E4s influensområde över Sundbybergs kommungräns och detta kan med fördel
markeras och tydliggöras i kartan för riksintressen på s 88.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Kommunen har förbättrat planförslaget sedan samrådet, med bl.a. förtydligande
om att kommunen arbetar med lokala åtgärdsprogram och har även kompletterat
förslaget med kartor över dagvattenåtgärder och ekologisk status. I
översiktsplanen finns nu även flera förslag angivna som är bra med hänsyn till
miljökvalitetsnormer, MKN vatten. Det gäller t.ex. snöhantering, betydelsen av att
arbeta med större ytor vid dagvattenplanering, att detaljplaner ska ses i ett större
sammanhang och att kommunen avser att arbeta med mångfunktionella ytor.
Av översiktsplanen går det dock ännu inte att bedöma om MKN vatten kan följas.
Underlaget i översiktsplanen är heller inte tillräckligt för att kunna säga att
kommande detaljplaner kommer att kunna följa MKN vatten. För att
översiktsplanen ska vara ett användbart underlag med hänsyn till MKN vatten,
behöver en analys tillföras gällande de problem och konsekvenser som
planförslaget innebär samt möjligheten att genomföra åtgärder för att inte
försämra miljön.
En fullständig redovisning av status och miljöproblem utgör ett bra underlag för
att kunna bedöma vilka åtgärder som främst bör prioriteras för de olika
vattenförekomsterna. En sådan redovisning utgör också ett bra underlag för
möjligheten att prioritera mellan olika byggprojekt om det skulle behövas.
Planförslaget skulle även med fördel kunna kompletteras med en bedömning av
hur föreslagen planering påverkar berörda vatten. T.ex. planerar kommunen att

ÖV E R S I K T S P L A N F Ö R S U N D BY B E R G

102

3 (3)
GRANSKNINGSSYTTRANDE
Beteckning

401-48511-2017

utveckla en strandpromenad längs Bällstaån och Ulvsundasjön, utan att göra en
bedömning av dess påverkan på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna.
För det kommande arbete med MKN finns material på VISS. Där finns bl.a.
grundläggande information och förslag på olika åtgärder
(http://viss.lansstyrelsen.se/ ).

Säkerhet och risk för olyckor

Sedan samrådet har kommunen förtydligat riskbilden runt farliga verksamheter,
drivmedelshantering och transporter av farligt gods i och intill kommunen.
Länsstyrelsen vidhåller dock synpunkten från samrådet att kommunen med fördel
kan komplettera planhandlingen med en vägledning för hur riskfrågan ska
hanteras övergripande och i kommande planering.
Länsstyrelsens övriga synpunkter
MSB vill att alla byggnader och konstruktioner högre än 45 meter inom
sammanhållen bebyggelse och högre än 20 meter utanför sammanhållen
bebyggelse, ska samrådas med dem. Detta, eftersom de har ansvar för
radiokommunikationssystemet RAKEL för skydd och säkerhet som kan påverkas
av hög byggnation. Denna information kan med fördel införas i översiktsplanen.
MSBs yttrande finns bifogat i sin helhet som bilaga.
Deltagande i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av tillförordnad
landshövding Åsa Ryding. I den slutliga handläggningen av ärendet har även
deltagit samhällsbyggnadsdirektör Patrik Åhnberg, miljödirektör Göran Åström
tillförordnad förvaltningsdirektör Barbro Rohdin och planhandläggare Lisa
Palmér, föredragande.

Bilagor:
Yttranden
Luftfartsverket 2017-12-06
Försvarsmakten 2018-01-09
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2018-01-10
Svenska Kraftnät 2018-01-22
Trafikverket 2018-01-22
Skogsstyrelsen 2018-01-19
Statens fastighetsverket 2018-01-25

Kopia: SBs (LH), Map (HF), RAö (CV, LS)
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Översiktsplan för Sundbybergs stad
Sundbyberg 2030 – urbant och hållbart

Sundbyberg växer med dig!
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