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Beskrivning
Inom projektet Vision Madendalen har en stads-
rumsanalys genomförts. Anlysen syftar till att 
kartlägga befintlig situation gällande stadsels-
karaktärer, kopplingar för olika trafikslag, till-
gängligheten till kollektivtrafik och centrum samt 
till grönområden. Den befintliga situationen har 
sedan jämförts med det förslag till ny struktur 
som tagits fram inom Vision Madendalen.

Analysen har även fungerat som ett verktyg i 
skissarbetet. Dels genom kartläggningen av den 
befintliga strukturen men också för att testa 
nya strukturer och se hur väl de integreras med 
omgivningen och fungerar som brygga mellan 
södra och norra Sundbyberg.

I det här dokumentet redovisas först områdets 
förutsättningar och sedan en axialanalys över både 
befintlig situation och den nya strukturen som är 
framtagen inom Vision Madendalen.
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Planområdet 
Planområdet är beläget mellan Ursvik och Ig-
elbäckens naturreservat i norr och Risse och 
Hallonbergen i söder. I de västra delarna, längs 
Madenvägen, finns i dagsläget ett mindre ex-
ternhandelsområde och en tågdepå som tillhör 
SL som servar den blå linjen. I den östra delen 
ligger kommunhuset, en del kontor och ett större 
grönområde som fungerar som länk mellan Igel-
bäckens naturreservat och Råstasjön. Genom hela 
planområdet skär Enköpingsvägen, till stor del på 
bank, och utgör en tydlig gräns mellan norr och 
söder.

Vision Madendalen
Enköpingsvägen, tidigare del av E18, har ned-
klassats från att vara statlig väg och utpekad som 
transportled för farligt gods till att bli kommunal 
gata. Enköpingsvägen sträcker sig drygt 2 kilom-
eter genom Sundbyberg och är placerad i en dal, 
Madendalen. Runt om vägen finns i dagsläget 
större handelslokaler, en del kontor samt imped-
imentsytor. Parallellt med merparten av vägen 
rinner en bäck som tar hand om dagvatten från 
både Sundbyberg oh Stockholm. Området utgör i 
dagsläget en barriär för gående och cyklister som 
har svårt att passera och delar på så sätt Sundby-
berg i två delar, norra och södra.

Nedklassningen från transportled för farligt gods 
innebär att det inte behövs något säkerhetsavstånd 
mellan vägen och platser för stadigvarande vis-
telse, såsom bebyggelse och programmerade ute-
miljöer. Det öppnar upp för ny bebyggelse, parker, 
platsbildningar och stråk i området. Målsättningen 
med Vision Madendalen är att koppla samman 
norra och södra Sundbyberg med en tät urban 
miljö som brygga. Området ska också utgöra en 
central punkt i kommunen med stort utbud av 
service och aktiviteter samt en blandning av nya 
bostäder och arbetsplatser.

Planområdet Illustrationsplan Vision Madendalen

Enköpingsvägen mellan 
Rissne och Ursvik.
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Förutsättningar
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Stadsdelskaraktärer Närcentrum 500 m radie

Större centrum 1000 m radie

Externhandel

Sundbybergs C

Stora Ursvik

Lilla Ursvik

Brotorp

Rinkeby

Kista

Spånga

Rissne Hallonbergen

Duvbo

Arenastaden

Solna C

Madenvägen

Bromma 
Blocks

Ör

Centrum och externhandel

Stadsdelar
Madendalen är omgärdad av ett antal olika 
stadsdelar med olika karaktärer. Norr om En-
köpingsvägen är präglat av ett villaområde i Lilla 
Ursvik. Väster om villaområdet har en stor del 
av Stora Ursvik byggts ut med flerbostadshus 
och enfamiljshus. Utbyggnaden fortsätter med en 
tätare kvartersstruktur i Västra Ursvik. I nordöst 
ligger Brotorp som är nybyggt område bestående 
av mestadels radhus men även en del lägre fler-
bostadshus.

Söder om Enköpingsvägen ligger Rissne och 
Hallonbergen. Stadelarna är belägna på höjder 
i landskapet. Rissne är utbyggt främst under 
1980-talet och består till största del av flerbostad-

shus placerad som på öar runt centrum som även 
har en tunnelbanestation. Hallonbergen byggdes 
ut runt 1970 och består till största del av högre 
skivhus placerade i landskapet runt ett centrum 
med tunnelbanestation. 

Väster om Madendalen ligger Rinkeby och Brom-
sten som tillhör Stockholms stad. Rinkeby är 
ett större miljonprogramsområde och Bromsten 
består av låg villabebyggelse. Sydöst om Maden-
dalen ligger Ör, Sundbybergs centrum, Solna 
centrum och Arenastaden. Ör ett tidigt miljon-
programsområde som består av lägre flerbostad-
shuslameller och punkthus med större skogspar-
tier som omgärdar. Sundbybergs centrum består 
av en äldre kvarterstadsstruktur. Solna Centrum 
präglas av en blandad bebyggelse med en galleria 

som centrum. Arenastaden är ett nybyggt område 
uppbyggt kring Friends Arena och Mall of Scan-
dinavia. Förutom de två stora målpunkterna finns 
även större kontorskomplex och bostäder.

Centrum och handel 
I Ursvik, Rissne, Hallonbergen och Rinkeby finns 
mindre stadsdelscentrum som erbjuder lokal ser-
vice. I Sundbybergs centrum, Solna centrum, Are-
nastaden och även i Kista finns ett större utbud av 
butiker och service. Dessa områden har en större 
betydelse ur ett regionalt perspektiv.

Miljonprograms-
centrum

Förortscentrum
(80-tal-senare)

Tät stadskärna

Tät centrum-
kärna

Småhus-
bebyggelse

Enfamiljshus

Storskalig kommers
(kontor, galleria)

Storskaligt förorts-
centrum

Småskaligt 
miljonprogram
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Rinkeby
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staden

Solna C
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Spårtrafik Stationsnärhet - 600 m

Kollektivtrafik
Inom det utzommade analysområdet går både 
pendeltåg, tunnelbana och spårväg. Tunnelbanans 
blå linje delar sig vid Västra skogen och trafikerar 
sedan Sundbybergs centrum, Duvbo, Rissne och 
Rinkeby, respektive Solna Centrum, Näckrosen, 
Hallonbergen och Kista. Pendeltåget stannar vid 
Sundbyberg centrum och Spånga, respektive Solna 
station, Ulriksdal och Helenelund. Stockholms 
län har relativt nyligen satsat på utbyggd spårväg 
kallad tvärbanan. Tvärbanan binder idag samman 
Solna station, Solna centrum och Sundbybergs 
centrum. På sikt kommer även en ny spårvägslinje 
byggas ut som kopplar ihop Rissne med Ursvik 

och Kista. Spårvägen kopplar sedan samman den 
blå linjen med grön linje i söder vid Alvik. 

I den sydöstra delen av det utzommade analysom-
rådet ligger stationer för spårbunden trafik betyd-
ligt tätare, ca. 600-900 meter mellan varandra. I de 
nordvästra delarna är det längre mellan stationer-
na och stadsdelarna är mer isolerade.

Inom uppdraget med analysen har en även en ref-
erensstudie i stationsnärhet genomförts för andra 
delar i Stockholmsregionen som är försörjda med 
tunnelbana. 
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Referensstudie stations-
närhet. Diagram där radien 
runt respektive station 
är 600 meter. I de statio-
ner där radien överlappar 
varandra finns också en 
tydligare antydan till sam-
manbyggda stadsdelar. 
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Markanvändning Vägnät

Markanvändning 
Sundbybergs kommun består av en större sam-
manhängande bostadsbebyggelse runt Sundby-
bergs centrum i sydöst. I centrum finns även 
verksamheter och kontor insprängda i strukturen. 
Norr om centrum ligger de mer isolerade stads-
delarna Hallonbergen, Ör och Rissne. Dessa 
består till största del av bostadsbebyggelse med 
centrum, men även viss verksamhet och kontor. 
Områdena delas av ett grönområde som går från 
Råstasjön i öster genom Rissne. Mellan centrum 
och Rissne ligger Duvbo som till största del består 

av skyddad villabebyggelse. Mitt genom Sundby-
berg skär Enköpingsvägen som delar kommunen 
i två delar. Vägen är kantat av större kontor-, han-
dels- och veksamhetsbebyggelse. Norr om vägen 
finns bostadsområden i Ursvik och Brotorp samt 
ett större grönområde.

Vägar
Kommunen kantas i väster av Ulvsundaleden 
som är en större trafikled. Genom kommunen 
skär också trafikleden Enköpingsvägen. Dessa 
utgör de huvudsakliga entréerna för fordonstrafik 
från söder, norr och öster. I sydöst finns ett mer 
finmaskigt vägnät av huvud- och lokalgator som 
binder samman kommunen med Solna och i 
förlängningen centrala Stockholm.

bostadskvarter

verksamhetsbyggnader

o�entliga byggnader

industriområde

skyddade byggnader och områden

industribyggnader huvudväg

huvudled

N N
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Cykelstråk Passager & barriärer

Cykel
Inom kommunen löper tre regionala cykelstråk 
i öst-västlig riktning. Ett i norr längs med En-
köpingsvägen som kopplar Arenastaden, Järvasta-
den, Madendalen och vidare mot Rinkeby, Tensta 
och Barkarbystaden. Det andra går strax norr 
om centrum och binder samman Solna, Duvbo, 
Rissne och sedan vidare mot Bromsten och Spån-
ga. Det tredje går genom centrum och kopplar 
södra Solna med centrum och vidare mot Marie-
häll/Annedal och sedan Bromma flygfält.

Gång och barriärer
Det är främst de två större trafiklederna som 
utgör tydliga barriärer för gångtrafik inom kom-
munen. Ulvsundaleden i väst har ett antal passager 
över bro och genom tunnel, men med relativt 
stora avstånd mellan. Enköpingsvägen har inom 
Sundbybergs kommun i dagsläget tre passager, en 
bro, en tunnel och en passage i plan. Avståndet 
mellan dessa är cirka 800-1000 meter. Ursviksvä-
gen som går från centrala Sundbyberg via Hallon-
bergen till Ursvik har ett flertal passager i plan, 
främst i söder och norr.

Även topografin utgör barriärer för både gång- 
och cykeltrafik. Höjdryggen söder om En-
köpingsvägen är svårtillgänglig, vilket också syns i 
nätet av huvudvägar där de nord-sydliga kopplin-
garna är betydligt färre än de öst-västliga.

Topografisk karta över 
Madendalen. Mörka delar 
är höjder.

mot Järvastaden

mot Råstasjön

mot Gränsgatan
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Lekplatser Sport & fritid

Lekplatser
Inom Sundbybergs kommun är lekplatserna främst 
koncentrerade till bostadsområdena. Detta gör att 
en övervägande del av dem är belägna i den södra 
delen av kommunen. I takt med utbyggnaden i de 
norra delarna växer dock nya lekplatser fram. Runt 
Madendalen finns i dagsläget två större stads-
delslekplatser, en i norr, belägen i Ursvik, och en 
i söder på Rissne ängar. De topografiska förutsät-
tningarna gör dock att framför allt Rissne ängar är 
svårt att nå från Madendalen. En ny större lekplats 
planeras också i väster, i samband med utbygg-
naden av Ursviks västra delar. I de östra delarna 
saknas större lekplatser.

Sport & fritid
Vad gäller sport och fritid så är de östra delarna 
mer välförsedda. Vid de större friytorna och inom 
Hallonbergen ligger ett antal fotbollsplaner och 
idrottsplatser. I öster är det också närmare till 
rekreationsområdet i Igelbäckens naturreservat 
med motionsslingor.

De västra delarna har sämre tillgång till program-
merade ytor för idrott och fritid.

Ny lekplats 

stadsdelslekplats radie 500m

områdeslekplats radie 300m

närlekplats radie 150m

utomhusanläggningar

övriga idrottsanläggningar

utegym

rekreationsområde

N N
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Parker, grönområden & vattendrag Naturvärden

Parker & grönområden 
Sundbybergs grönstruktur präglas av en mer 
ordnad struktur söder om Enköpingsvägen, med 
ett större utbud av anlagda parker. Områdena norr 
om Enköpingsvägen har i stor utsträckning en 
lägre exploatering och är mer kopplade till na-
turen där Igelbäckens naturreservat är en bärande 
del. I samband med utbyggnaden av Ursviks västra 
delar planeras ett antal anlagda parker även norr 
om Enköpingsvägen.

I direkt anslutning till Madendalen finns i dag-
släget inga anlagda parker. Närmast är Rissne äng-
ar som dock skiljs från Madendalen topografiskt. 

Naturvärden
Söder om Enköpingsvägen är ett antal grönom-
råden klassade utifrån naturvärde på en fyrgradig 
skala. De områden med högst naturvärde är beläg-
na söder om Rissne. I Madendalen finns ett antal 
större grönområden som har visst naturvärde (det 
lägsta värdet på skalan), dessa är belägna mellan 
Madenvägen och Enköpingsvägen, Rissneleden 
och Madenvägen samt öster om Ursviksvägen. 
Mellan Rissneleden och Madenvägen finns också 
ett område som har påtagligt naturvärde (näst 
lägsta värdet på skalan). Det finns inga utmärkta 
skyddsvärda träd inom Madendalen.

naturreservat

park

kolonilotter

vatten

särskilt skyddsvärda träd

högsta naturvärde

högt naturvärde

påtagligt naturvärde

visst naturvärde
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Utbildning
I kommunen finns två större gymnasieskolor be-
lägna söder om Rissne och strax öster om Sund-
bybergs centrum. Det finns ett antal grundskolor, 
främst belägna i de mer tätt bebyggda områdena, 
liksom förskolorna. I Madendalen, strax norr om 
Enköpingsvägen, ligger Ursviksskolan och Lilla 
Ursviks förskola samt Vittra Brotorps grundskola 
och förskola. I övrigt är både grundskolor och 
förskolor belägna söder och norr om Madendalen, 
i Rissne, Stora Ursvik och Hallonbergen.

Konst & historia 
Den offentliga konsten är till stor del koncentre-
rad till Sundbybergs centrum med omnejd men 
finns även längs med Ursviksvägen och i Ursvik. 

Det finns sex kyrkor, alla belägna söder om En-
köpingsvägen i Sundbybergs centrum, Duvbo, 
Hallonbergen och Rissne. 

I Madendalen finns i dagsläget varken offentlig 
konst eller kyrkor. Norr om Enköpingsvägen, i 
Lilla Ursvik, finns ett område med fornlämning-
ar. Även Nordost om Madendalen finns ett större 
område med fornlämningar.

Konst & historia

o�entlig konst
kyrkor

fornlämningar

NUtbildning

förskolagrundskolagymnasieskola

N
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Axialanalys
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Radie 1, 2 och 3 kilometer från Enköpingsvägen. N Axialmodellens storlek N

Analysområdet
Området som har analyserats sträcker sig två kilometer 
utanför det aktuella projektområdet. Detta för att un-
dvika eventuella randeffekter inom området. Därmed 
omfattas områden upp till tre kilometer bort från projek-
tområdets mest centrala delar. 

Det innebär att analysen grundar sig på en axialkarta 
som täcker in hela Sundbyberg samt delar av Stockholm 
och Solna. 

Vad är genhet?
Genhetsanalys visar hur gatunätets struktur påverkar 
sannolikheten att ett visst gaturum passeras vid rörelse 
mellan andra gaturum. I analysen beräknas den sannoli-
ka resvägen mellan alla gaturum i hela nätverket. Ga-
turum som får ett stort antal passager när alla resor har 
beräknats får också höga genhetsvärden. Gaturum med 
hög genhet tenderar att ha höga flöden av trafikanter. 
Beroende på typ av gaturum och utformning kan det 
handla om såväl gång-, cykel- eller motorfordonstrafik. 
Analysen tar inte hänsyn till vilken typ av trafikslag 
som används eller var viktiga start- och målpunkter är 
lokaliserade. Det är enbart en analys av gatunätets struk-
tur och den potential för förflyttning som det skapar. 

Vad är global integration?
Integrationsanalys innebär att gatunätets struktur 
analyseras utifrån hur sannolikt det är att ett visst 
gaturum besöks när människor rör sig inom analysom-
rådet utan att vara på väg mot en specifik målpunkt. 
Enkelt uttryckt kan det beskrivas som sannolikheten att 
ett visst gaturum kommer att besökas vid ett ”planlöst 
flanerande”. Analysen beräknar hur väl integrerat varje 
gaturum är i förhållande till andra gaturum. Förenklat 
är integrationsvärdet ett mått på hur många kopplingar 
som finns till andra rum. Måttet global integration visar 
hur väl integrerat ett visst gaturum är i analysområdet 
som helhet. 

Vad är lokal integration?
Analys av lokal integration innebär att strukturen 
analyseras ur ett mer lokalt perspektiv. Istället för att var-
je gaturum analyseras utifrån förhållandet till alla andra 
rum i hela analysområdet, studeras här istället förhål-
landet till andra rum på ett specifikt avstånd. Avståndet 
uttrycks som topologiska steg och inte som en distans 
i meter. En förflyttning mellan två gaturum som möts 
eller korsar varandra innebär ett steg. Antalet steg som 
ska analyseras kan väljas fritt. Väljer man exempelvis att 
studera integrationsvärden i 5 steg innebär det att varje 
gaturum analyseras utifrån det antal gaturum som kan 
nås inom 5 topologiska steg. Detta kallas analys av radie 
5 vilket betecknas R5. 
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500 meters radie och genhet till centrum
genhet (choice)

500 meters radie och genhet till centrum
genhet (choice)

FörslagNuläge

Genhet centrum
Genhetsanalysen visar hur gaturummens lokalisering 
påverkar möjligheten att de passeras vid rörelse mellan 
alla andra gaturum och hur de är lokaliserade i relation 
till stadsdelscentrum.  

 

Nuläge
Resultatet för nulägesanalysen visar att det finns flera 
intressanta gaturum som uppvisar hög genhet. Det gäller 
inte minst där annars få kopplingar finns. Exempelvis 
mellan Rissne och Ursvik, mellan Ursvik och Rinkeby 
samt mellan Sundbybergs centrum och Hallonbergen.

Denna typ av resultat är vanlig i strukturer som inne-
håller ett antal barriärer med få möjligheter till passager. 
Det kan handla om trafikleder, järnvägsspår eller vatten 
som endast kan passeras vid broar eller tunnlar. Rörelser 
mellan olika gaturum kanaliseras i sådana strukturer via 
de möjliga passagerna och detta ger tydliga mönster för 
hur trafikanterna förflyttar sig i hela strukturen.

 

Förslag
I förslaget till ny strukturplan förändras genheten något. 
Fortfarande framträder kopplingen mellan Ursvik och 
Rinkeby med hög genhet. Men mer intressant är att 
Nya Madenvägen får mycket hög genhet i systemet som 
helhet. Det vill säga att den föreslagna strukturen ger 
Madenvägen hög potential till att utvecklas till ett stråk 
med ett högt flöde av fotgängare och cyklister. Dessutom 
visar resultaten att kopplingarna från Sundbybergs cen-
trum till Hallonbergen och vidare norrut mot kommun-
huset och Norra Ursvik visar stor potential till ett ökat 
flöde genom att genheten förstärks.

 

För att ytterligare förstärka sannolikheten att stråk med 
hög genhet kommer att användas av gående och cyklister 
är det viktigt att gaturummen utformas så att de främjar 
dessa trafikantgrupper. Det vill säga att gångbanor och 
cykelvägar görs kapacitetsstarka, trygga och säkra.

N N
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FörslagNuläge

Global integration centrum
Studien visar hur väl integrerade olika lokala delcentrum 
är i hela norra Sundbyberg.

Nuläge
Resultaten från nulägesstudien visar att centrumfunk-
tionerna i Ursviks västra delar är väl integrerade i sys-
temet som helhet. Detta gäller dock inte alla gaturum, 
därför är samordning mellan funktion, program och 
lokaler centralt i fortsatt arbete. Vidare visar studien att 
centrumet i Rissne är placerat relativt väl i förhållande 
till de mest centrala gaturummen. 

Hallonbergens centrum ligger strax utanför de mest in-
tegrerade gaturummen i de östra delarna, men det finns 
goda kopplingar norrut att värna om på sikt.

Förslag
Ur resultaten från analysen av förslaget går det att utläsa 
att de högsta integrationsvärdena förskjuts och centre-
ras till Madendalen. Detta är ett förväntat och önskat 
resultat eftersom bebyggelsestrukturen har anpassats 
för att binda ihop stadsdelarna på ömse sidor om dalen. 
Den nya Madenvägen och dess parallellgata, Gamla 
Enköpingsvägen, bildar två välintegrerade gaturum som 
påverkar hela analysområdet genom att en ny tyngd-
punkt skapas i strukturen.  

Detta syns också genom att kopplingarna mot centrala 
Sundbyberg avtar i integrationsvärde, vilket kan ses som 
en relativ förändring i förhållande till nuläget. I analysen 
syns också ett antal nord-sydliga kopplingar som kan 
komma att fungera väl för att knyta samman stadsdelar-
na på ömse sidor Madendalen.

N N
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FörslagNuläge

Lokal integration centrum
Denna studie visar hur väl integrerade centrumbildnin-
garna är ur ett lokalt perspektiv, dvs hur väl de ansluter 
till övriga gaturum i närområdet. 

Nuläge
Resultaten visar att Ursviks centrum har god lokal in-
tegration och kan upplevas nära och centralt i ett lokalt 
perspektiv. Rissne centrum är relativt svagt integrerat 
och kan därmed upplevas långt bort, trots relativt korta 
geografiska avstånd. Hallonbergen centrum har liknande 
karaktär som Rissne centrum, men är lokaliserat längs 
två starka nord-sydliga axlar där centrum kan upplevas 
relativt nära.

Förslag
Förslaget ger resultat som visar att i princip hela Maden-
vägen har mycket höga integrationsvärden i ett lokalt 
perspektiv. Det innebär att det är en gata som kan 
upplevas mycket nära och centralt belägen i förhållande 
till sina närområden. Resultaten visar också att kopplin-
gen mot Rissne centrum får en högre lokal integration. 
Dessutom gör förslaget att flera gaturum i Ursviks västra 
delar förstärks ur ett lokalt perspektiv. Stadsdelen kom-
mer med andra ord att upplevas nära och väl integrerat 
med utredningsområdets föreslagna utbyggnad.

N N
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FörslagNuläge

Global integration kollektivtrafik
Med denna studie visas hur väl integrerade stationerna 
för spårbunden trafik är i hela norra Sundbyberg. 

Nuläge
Resultatet visar att tvärbana och tunnelbana i Ursvik har 
god integration. Stationerna i Rissne har framför allt god 
integration i det nord-sydliga stråket samt delvis österut. 
Tunnelbanestationen i Hallonbergen har god integration 
längs de två axlar som möts ungefär vid stationsläget 
men svagare runtomkring. 

Förslag
I förslaget ändras inte stationernas integration utan i 
relation till det nya förslaget sker snarare viss försämring. 
Detta är en relativ förändring och antyder att den nya 
stadsutvecklingen har relativt svag koppling till spårbun-
den kollektivtrafik i relation till dess omfattning, vilket 
kan behöva studeras närmare. 

N N
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Lokal integration kollektivtrafik
Den lokala integrationen visar på hur väl de spårbundna 
stationern är integrerade i sin närmiljö.

Nuläge
Stationerna i Ursvik och Rinkeby har mycket god inte-
gration med sin närmiljö vilket innebär att många kan 
uppleva att de har nära till spårbunden kollektivtrafik. 
Detsamma gäller Duvbo som också har en tunnel-
banestation som är välintegrerad i ett lokalt perspektiv. 
Däremot är stationerna i Rissne och Hallonbergen rela-
tivt svagt integrerade lokalt.

Förslag
I förslaget sker vissa tydlgia förändringar. Framför 
allt blir stationen i Ursvik integrerad med förslaget till 
stadsutveckling vilket innebär att den kan komma att 
användas av boende och verksamma i den östra delen 
av utvecklingsområdet. Dessutom blir stationen i Rissne 
något mer integrerad även om det företrädesvis är tack 
vare det nord-sydliga stråket mot Ursvik.  
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N N

Global integration skolor
Analysen visar hur gymnasieskolor, grundskolor och för-
skolor är integrerade i hela norra Sundbyberg i dagsläget. 

Nuläge
Trots en relativt hög skoltäthet i Rissne är det bara 
de norra delarna som kopplar upp mot Ursvik som är 
integrerade i systemet som helhet. Dessutom är gym-
nasieskolan som antagligen har ett större upptagning-
sområde och ev är beroende av kollektiva transporter 
relativt svagt integrerad. I stadsdelarna söder om En-
köpingsvägen är skolorna generellt sett utspridda i lågt 
integrerade områden medan de norr om Enköpingsvägen 
ligger vid relativt välintegrerade stråk. 

Förslag
Med förslaget sker endast mindre förändringar som är 
av relativ karaktär. I takt med att centraliteten för Nya 
Enköpingsvägen förstärks så försvagas också vissa av 
kopplingarna gentemot befintliga skolmiljöer. Undanta-
get är väster om Hallonbergen där förskolorna hamnar 
i mer välintegrerade lägen, vilket förhoppningsvis kan 
bidra till minskat bilanvändande.  
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Lokal integration skolor
Studien visar hur skolor och skolmiljöer är integrerade i 
sitt närområde. 

Nuläge
Resultatet visar att merparten av skolorna är relativt väl 
integrerade i sitt närområde. Detta är särskilt betydels-
fullt för förskolor vilket fungerar särskilt väl vid Duvbo. 
I Rissne är skolor och förskolor relativt svagt integre-
rade i närområdet. Undantaget är grundskolorna i direkt 
närhet av Rissne centrum. 

Förslag
Med förslaget fullt utbyggt visas att det framför allt kom-
mer krävas ett tillskott av skolmiljöer. Inte minst för-
skolor och grundskolor. De som eventuellt kan upplevas 
ligga i närmiljön för Enköpingsvägen är de skolor som 
ligger i Ursviks västra delar, förskolor och grundskolor i 
Rissne centrum, förskolor öster om Hallonbergen samt 
förskola och grundskola i de östra delarna av Stora Urs-
vik.  
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Ny lekplatsNy lekplats

N N

Global integration lek, sport och 
fritid
Analysen visar hur befintliga lek- och idrottsmiljöer är 
integrerade och tillgängliggörs i för hela norra Sundby-
berg. 

Nuläge
Resultatet för nuvarande struktur visar att boende i 
Rissne och söder om Hallonbergen har god tillgång till 
stadsdels-, områdes- och närlekplats. Detsamma gäller 
för boende i Ursvik samt Duvbo. Däremot visar analysen 
att dessa lekplatser är svagt integrerade med Hallonber-
gen vilket kan innebära att det upplevs långt till dessa 
lekmiljöer för boende i Hallonbergen. 

Förslag
Med förslaget visas att tillgängligheten till stadslekplats 
tillgodoses såväl norr som söder om Enköpingsvägen. 
Däremot är det framför allt i de centrala delarna som 
det sker. Den nya lekplatsen i Ursviks västra delar skapar 
förutsättningar för god tillgänglighet till lekmiljöer även 
i de östra delarna av Enköpingsvägen. Däremot kvarstår 
den svaga integrationen av lekmiljöer i Enköpingsvägens 
östra delar. Detta bör därför kompletteras. 
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Lokal integration lek, sport och 
fritid
Analysen visar hur grannskapet och de olika stadsdelarna  
har tillgång till olika typer av lekmiljöer i sin närhet. 

Nuläge
Nulägesanalysen visar att det är relativt god till-
gänglighet till områdeslek i de södra delarna av Rissne 
medan de norra saknar detta. Dessutom finns en lokal 
tillgänglighet til områdeslekplats i Duvbo. I Ursvik är 
tillgången som bäst till närlekplats, medan stadsdelsl-
ekplatsen är lokaliserad så att den inte har direkt god 
tillgänglighet till Ursviksborna. De boende runt Hallon-
bergen och Ör har svag tillgång lokalt till lekmiljöer. 

Förslag
Med förslaget så skapas bättre lokal tillgänglighet till 
ett flertal lekmiljöer. Det gäller inte minsts i de centrala 
delarna söder om Enköpingsvägen/öster om Hallon-
bergen samt till närlekplats i de norra delarna av Rissne 
och stadsdelslekplats i Ursvik. Dessutom kommer en ny 
lekplats i Ursviks västra delar att bidra positivt även i ett 
lokalt perspektiv för de boende vid Enköpingsvägens 
västra delar. 



        Sundbybergs stad     Stadsrumsanalys Madendalen         Stockholm 2017-05-12

naturreservat

park

kolonilotter

vatten

naturreservat

park

kolonilotter

vatten

Närhet till parker och grönområden
global nivå (n)

Närhet till parker och grönområden
global nivå (n)

naturreservat

park

kolonilotter

vatten

Sundby-
bergs C

Ursvik

Rinkeby

Kista

Spånga

Rissne
Hallonbergen

Arenastaden                

Solna C

Solvalla

Bromma 
�ygplats

Ärvinge

Kista 
mässa

Helenelund

Duvbo

Näckrosen

Ulriksdal

Bällsta bro

Solna 
Business parkSundbybergs C

Stora Ursvik

Lilla Ursvik

Brotorp

Rinkeby

Kista

Spånga

Rissne Hallonbergen

Duvbo

Arenastaden

Solna C

Madenvägen

Bromma 
Blocks

Ör

naturreservat

park

kolonilotter

vatten

Sundby-
bergs C

Ursvik

Rinkeby

Kista

Spånga

Rissne
Hallonbergen

Arenastaden                

Solna C

Solvalla

Bromma 
�ygplats

Ärvinge

Kista 
mässa

Helenelund

Duvbo

Näckrosen

Ulriksdal

Bällsta bro

Solna 
Business parkSundbybergs C

Stora Ursvik

Lilla Ursvik

Brotorp

Rinkeby

Kista

Spånga

Rissne Hallonbergen

Duvbo

Arenastaden

Solna C

Madenvägen

Bromma 
Blocks

Ör

Nuläge Förslag

N N

Global integration parker och 
grönområden
Analysen visar på tillgängligheten i norra Sundbyberg till 
grönområden och parker baserat på kommunens park-
program för hela Sundbyberg. 

Nuläge
Resultatet visar att de beonde i Rissne har god tillgång 
till grönområden liksom de boende i Duvbo och Ursvik. 
Dessutom finns viss tillgång för beonde i Hallonbergens 
östra delar även om kopplingarna bitvis är relativt svaga. 

Förslag
Med förslaget fullt utbyggt visar resultaten framför allt 
att närheten till park och grönområden ökar i de cen-
trala delarna söder om Enköpingsvägen. Många får god 
närhet till parkområdet i de centrala delarna, vilket i sin 
tur kan innebära ett ökat användande. Dessutom förbät-
tras kopplingen något mellan Hallonbergen och intillig-
gande grönområden, samtidigt som kolonilotterna blir 
mer välintegrerade i alla lägen.
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Lokal integration parker och 
grönområden
Den lokala analysen visar hur de större grönområdena är 
tillgängliga i ett lokalt perspektiv, för grannskapet.

Nuläge
Resultatet från analysen av nuläget pekar på att det fram-
för allt är centralt i Rissne som det finns en lokal närhet 
till större parkområde. Dessuom finns god tillgänglighet 
söderut mellan bostäder och parker. I Ursviks västra 
delar är tillgängligheten svag medan den i Stora Ursvik 
är desto bättre genom kopplingen till naturreservatet. 
I Hallonbergen saknas en lokal tillgänglighet till större 
parker och grönområden.

Förslag
Resultatet från analysen av ett fullt utbyggt Maden-
dalen är att flera grönområden även får en lokal närhet. 
Det uppstår framför allt i de centrala delarna söder om 
Enköpingsvägen samt till kolonilotterna både norr och 
söder om Enköpingsvägen. I övrigt sker ingen större 
förändring från tidigare.  




