
PLANENHETEN
STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN

Ursviks västra delar
Övergripande 
Gestaltningsprogram



Dnr SMN-0899/2011 

Titel: Ursviks västra delar – Ursviks västra delar  

Övergripande Gestaltningsprogram

Grafisk form: Gustav Lindkvist och Sara C W Johansson

Tryckeri: TMG

© 2015 Sundbybergs stad

Östra Madenvägen 4  ·  172 92 Sundbyberg

08-706 80 00  ·  info@sundbyberg.se  ·  www.sundbyberg.se



Ursviks västra delar
Övergripande 
Gestaltningsprogram
Detta övergripande 
gestaltningsprogram 
kompletterar och åtföljer 
planprogrammet för 
Ursviks västra delar och 
fokuserar på övergripande 
och områdesgemensamma 
gestaltningsfrågor.



5

 Illustrationsplan över Ursviks västra delar med planområdet utmärkt.  
 Skala 1:5000  Illustration: Strategisk Arkitektur
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1: Introduktion
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Bakgrund
Ursvik är beläget i kommunens nordvästra del 
och gränsar i väst mot Stockholm. En fördjupad 
översiktsplan för Ursvik antogs av kommunfull-
mäktige 2003, men sedan dess har planerings-
förutsättningarna förändrats. Planområdet har 
utökats i norr och en tidigare kontorsskärm som 
bulleravgränsande element mot Ulvsundavägen 
har ersatts med en vall med varierat innehåll. Hö-
gre täthet för att möjliggöra en större stadsmäs-
sighet och bland annat  en andra tvärbanehåll-
plats efterfrågas. Samband med omkringliggande 
stadsdelar ska även ses över. Ett planprogram är 
därför framtaget. Till det programmet hör detta 
övergripande gestaltningsprogram. 

Vision för ursviks västra delar
I Ursvik kan man bo oavsett vilket skede i livet
man befinner sig i. Struktur och program är
tillräckligt varierat för att tillåta detta. Ursvik

utvecklas i skärningspunkten mellan natur, stad
och viktiga knutpunkter. Närheten till Stockholm
och Sundbybergs stadskärna genom utbyggda
kopplingar för gång och cykel samt utbyggd
kollektivtrafik spar de boendes tid och utgör
stommen för en hållbar livsstil med hållbara
transportmönster. Stor möda läggs på kontinuer-
liga gaturum mellan Ursvik och angränsande
stadsdelar för kortare upplevda avstånd och
fler möten. Ursvik får ett aktivt gatuliv där man
stannar upp och biltrafiken anpassar sig till de
gående.
Ursviks västra delar är anpassat till ett förändrat
klimat och en värld med begränsade resurser.
Stadsdelen är en del av kretsloppssamhället
och målet är att Ursviks västra delar genom en
målstyrd planerings- och byggprocess ska bli en
klimatneutral stadsdel under sin livstid.
Stor möda läggs på ett välgjort utförande i stort
och smått. Ursvik ska ju hålla hela livet.

Innan planprocessen inletts har ett visionsarbete utförts av markägarna Fastighets AB Förvaltaren, Stora Ursviks KB och Sund-
bybergs Stad gemensamt. Visionen har sedan vidareutvecklats och kompletterats med mål och strategier under program och 
hållbarhetsarbetet under stadens ledning.
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Fler möten
Barnens bästa 

Vardagsupplevelser
Tillgänglighet

Smart struktur
Väl utfört

Mänsklig skala

Återhämtning
Grönskan bryter in

Tydlig centralpunkt
Tydligt avläsbara gaturum

Variation i bebyggelsens utformning
Skola, idrott och kultur i centrum

Alla ytor har en användning
Väl integrerat gatunät

Gröna gårdar
Mångfunktionella och 

generösa parker
Gröna samband
Gott om vatten

Gröna dagvattenlösningar

Hög täthet
Urbana verksamheter

Attraktiv kollektivtrafik från dag ett
Människan i första rummet

Gator som mötesplats
Plats för barn
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Syfte och tillämpning
Syfte
Det övergripande gestaltningsprogrammet syftar 
till att säkerställa och konkretisera grundläg-
gande gestaltningsfrågor i planområdet Ursviks 
västra delar. 

Det övergripande gestaltningsprogrammet ska:

• Bidra till den demokratiska processen 
genom att göra stadens och markägares 
intentioner med området tydliga för gran-
nar, blivande boende och övrig allmänhet.

• Möjliggöra att alla berörda parter får en 
gemensam bild av de gestaltningsmässiga 
intentioner som finns i planprogrammet.

• Fungera som styrning och vägledning i  
de för stadsdelen övergripande gestalt-
ningsfrågorna under framtagandet av 
detaljplaner.

Tillämpning
Det övergripande gestaltningsprogrammet 
åtföljer planprogrammet för Ursviks västra 
delar och fokuserar enbart på övergripande och 
områdesgemensamma gestaltningsfrågor. Under 
detaljplaneskedet ska frågor som ryms i det här 
dokumentet preciseras i fördjupade gestaltnings-
program. De kommer att knytas till detaljplaner 
genom planbestämmelser och exploateringsav-
tal. Se delen ”Genomförande och uppföljning” i 
slutet av dokumentet för vidare information.

Programmets status
Gestaltningsprogrammet ersätter ”Miljö- och 
gestaltningsprogram för Stora Ursvik,” antaget av 
kommunfullmäktige 2004-11-29, inom gränserna 
för Ursviks västra delar. 

Översikt över planprocessen från över-
siktsplan till färdig stadsdel.

Översiktsplan

Fördjupad 
översiktsplan

Plan-
program

Detalj-
planer

Bygglov

Miljö och 
gestaltnings-

program

Övergripande 
gestaltnings-

program

Fördjupade 
gestaltnings-

program

Genom-
förandeavtal

Exploaterings-
avtal

+

+

+

+

+
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2: Övergripande  
gestaltningsidé
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RINKEBY

JÄRVAFÄLTET

SUNDBYBERGS 
CENTRUM

IGELBÄCKENS 
NATURRESERVAT

KISTA

RISSNE HALLONBERGEN

URSVIK

SUNDBYBERGS STAD

Karta över hela Sundbybergs Stad där den del av stadsdelen Ursvik som utgör Plan-
området Ursviks västra delar är markerat. Illustration: Strategisk Arkitektur
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Planstrukturens principer

RINKEBY

JÄRVAFÄLTET

SUNDBYBERGS 
CENTRUM

IGELBÄCKENS 
NATURRESERVAT

KISTA

RISSNE HALLONBERGEN

URSVIK

SUNDBYBERGS STAD

Täthet och liv
Stadsmässighet är de fysiska ramar som möjlig-
gör en socialt levande stadsdel med en mång-
fald av verksamheter. Det kan beskrivas som en 
kombination av hög täthet, en prioritering av 
gång och cykel över bilar i stadsrummet, lättlästa 
skillnader mellan det som är offentligt och inte, 
samt tydligt definierade gaturum. Stadsmässighet 
möjliggör kommunal och kommersiell service. 

Ambitionen för Ursviks västra delar, eller 
Ursviks Delområde två som planområdet även 
kallas, är att skapa en attraktiv stadsmiljö. Den är 
tätare än de östra delarna för att möjliggöra stads-
mässighet, och har stora variationer i byggnaders 
höjder och fasaduttryck.

Stad som erbjuder “både och”.  Boendekvarter med funk-
tioner i bottenvåningen och ett rikt gatuliv. 
Bild från Kollwitzplatz, Berlin.

Jämförelse mellan Ursviks olika bebyggelsetyper.

Bebyggelsetyper:

Typ 1: trädgårdsstaden 
2-3 våningar

Typ 2: sundbybergsskalan
3-7 våningar

Typ 3: mot enköpingsvägen 
4-5 våningar

Typ 4: den täta staden 
3-7 våningar + accenter 1-12 vån.

Typ 5: mot kullar i norr
3-16 våningar
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Genom ett finmaskigt gatunät i Ursviks västra 
delar skapas en mer promenadvänlig stad med 
fler val av färdvägar och möjliga möten. Tre 
gatusektioner med stora skillnader i gatubredder 
bildar ett varierat gatunät. Hus i gatuliv och goda 
möjligheter för gångtrafik ger ett ökat utbyte mel-
lan verksamheter och invånare, dvs mer stadsliv, 
som i sin tur ökar upplevelsen av trygghet och 
tillhörighet för människor. Ju mer man ökar dessa 
kontaktytor desto större blir utbytet. 

Kvartersmönster
Kvarterens bebyggelse ska i huvudsak vara sluten 
mot stadsdelens huvud- och lokalgator. Bebyggel-
se som inte gränsar mot huvud- eller lokalgator är 
mer uppbruten och småskalig. 

Byggnadshöjder ska skifta inom varje enskilt 
kvarter. Det ger en variation i stadsrummen och 
skapar bättre ljusförhållanden i lägenheter och på 
gårdar. 

Gränder inom kvartergrupper samt byggnader 
ska i möjligaste mån följa den befintliga terräng-
en. Det bidrar till områdets varierade uttryck och 
ger ett mer harmoniskt förhållande mellan det 
bebyggda och det icke bebyggda. 

De mer kuperade norra delarna av stadsdelen 
där bebyggelsen möter naturområde avviker 
från ovan beskrivna kvartersmönster i avseendet 
att kvarter här är mer uppbrutna för att möta 
naturen. 

Mötesplatser
Stadsdelen förses med mötesplatser för olika 
ändamål. Ursviks torg i korsningen huvudgatan/
Ursviks Allé blir ett tydligt centrum. Publika 
byggnader lokaliserade hit, en centralt placerad 
skola och eventuellt en multihall, blir de gemen-
samma samlingsplatserna inomhus. Stadsdelens 
två stadsdelsparker - på Kvarnkullen i söder och 
den norra stadsdelsparken samt kvartersparken 
”Åkerholmen” mer centralt i området är vikti-
ga samlingspunkter. En spårvägshållplats vid 
huvudgatans norra del ger möjlighet till en andra 
mindre torgbildning i direkt anslutning till par-
ken vid entrén till Igelbäckens naturreservat.

Landmärken
Större publika byggnader ska utformas som 
tydliga landmärken. Det norra området i anslut-
ning till naturreservatet fungerar i sin helhet 
som ett landmärke med sina högre hushöjder 
och skiljer sig från Ursviks övriga delar. Rinkeby 
kvarn på Kvarnkullens topp, högstadieskolan 
med tillhörande idrottshall vid torget samt högre 
accentbyggnader på strategiska platser fungerar 
som orienteringspunkter i stadsbilden. Bebyg-
gelse eller trädbevuxna kullar i fonden av gator 
fungerar som landmärken och utformas med 
utgångspunkten att vara stöd för orientering i 
stadslandskapet.

Variation i höjder och uttryck. Exempel från IJ Burg,  
Amsterdam. foto: Strategisk Arkitektur

Bevarande av topografiska variationer  
ger en spännande stadsmiljö
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Jämförelse mellan tidigare och nuvarande kvartersstruktur. Ökad täthet och ökad finmaskighet har ersatt de tidigare 
föreslagna storgårdskvarteren. Illustration: Strategisk Arkitektur.

Jämförelse mellan tidigare föreslagen planstruktur och den för Ursviks västra delar nu föreslagna planstrukturen. 
Illustration: Strategisk Arkitektur.

Tidigare föreslagen planstruktur:

Tidigare föreslagen planstruktur:

Nu föreslagen planstruktur:

Nu föreslagen planstruktur:
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Parker och grönstråk
Grönstrukturen är av största vikt och särskilt prio-
riterat i Ursviks västra delar. Syftet är att kunna 
erbjuda stadsdelens invånare höga rekreativa 
värden och goda levnadsförhållanden i en tät 
stadsmiljö. 

Gröna rum i olika skalor, med olika funktioner 
och med olika närhet till bostaden utgör grönst-
rukturen i stadsdelen. Igelbäckens naturreservat, 
två större stadsdelsparker samt en kvarterspark 
utgör stadsdelens större gröna rum. Mer bo-
stadsnära grönska ges i form av fickparker, gröna 
gränder och bostadsgårdar. 

Vatten
Med inslag av vatten i stadsbilden tillskapas 
vistelsekvaliteter och rekreativa värden. I området 
ska tydliga vatteninslag finnas, både i form av 
friskvatten- och dagvattenanläggningar. Fontä-
ner/vattenspeglar ska skapas på Ursviks Torg och 
en plaskdamm anläggas i norra stadsdelsparken. 
Dagvattendammar ska anläggas vid aktivitetsval-
len och vid kvartersparken Åkerholmen. I huvud-
gatans parkstråk samt i ett flertal fickparker ska 
dagvatteninfiltrerande växtbäddar skapas. Dessa 
vattenelement ska kompletteras med öppna 
dagvattenlösningar i markytor samt avvattnings-
rännor längs vissa gränder i kvarteren.

Förutom infiltrationsytorna som finns i akti-
vitetsvallen, i parkerna och längs huvudgatans 
grönstråk ska markbeläggning på torg, parker 
och gångstråk medge infiltration i så hög grad 
som möjligt utifrån tillgänglighet. Fördröjning 

av dagvatten är även viktigt på kvartersmark på 
bostadsgårdar. Även tak kan med fördel utformas 
så att det finns möjlighet att skapa gröna tak för 
dagvattenfördröjning. 

Trygghet
Upplevelsen av trygghet och säkerhet är grund-
läggande värden för att människor ska uppnå god 
livskvalitet. Gator, parker och torg ska utformas 
på ett sätt som inbjuder till vistelse samtidigt 
som de ska upplevas trygga. Trygghet i det 
offentliga rummet ska bland annat innefatta 
barns möjligheter att röra sig fritt och utforska 
sin omgivning utan risk för bilolyckor. Kvinnor 
och män ska ha lika möjlighet till upplevelse av 
trygghet i, till exempel, parkeringshus. Möjlighet 
ska ges att tryggt kunna röra sig i området under 
dygnets mörka timmar genom att gator, torg och 
i möjligaste mån parker, är väl belysta och platser 
där människor vistas nattetid är synliga från 
bostadshus.

Befintliga naturvärden inom planområdet bevaras samti-
digt som rekreativa värden tillskapas.

Vatten tillskapar både vistelsevärden och rekreativa värden 
i stadsmiljön. Exempel från Järntorget, Örebro.

Gestaltning som skapar trygghet att släppa ut barnen att 
leka. Exempel på gångfartsgata från Vauban, Tyskland. 
Foto: Strategisk Arkitektur
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Exempel på trygghetsåtgärder:

• Minimering av återvändsgator  
och av fasader utan entréer.

• Kort avstånd mellan bostadsentré  
och körbar gata.

• Överblickbarhet från bostadshus över 
entréer, lekplatser, tillfartsvägar, parkerade 
bilar och gångstråk.

• Omsorgsfullt planerad belysning.

Tillgänglighet
Tillgänglighet för funktionshindrade ska efter-
strävas. Torget, gränder, fickparker och bostads-
gårdar ska gestaltas med målet att vara tillgängli-
ga för alla. 

Delar av planområdet är kuperat. Det är därför 
viktigt att framkomligheten säkerställs för alla. 
Tillgänglighet med minst en anpassad angöring 
till stadsdels- och kvartersparker ska ordnas. För 
delar av parkmarken där topografin är särskilt 
utmanande kan tillgänglighetskraven vara svåra 
att uppfylla utan kraftig åverkan på befintliga 
naturvärden. Parkernas huvudfunktioner ska 
däremot vara tillgängliga för alla.
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3: Kvartersmark
bebyggelse
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Bostadsbebyggelse generellt
Inom delområdet förekommer två huvudtyper 
av bebyggelsestrukturer. I områdets centrala och 
södra delar är strukturen stadsmässig med väl 
definierade gaturum. Här består bebyggelsen 
av kvartersgrupper indelade i mindre kvarter. 
Kvarterens bebyggelse är sluten och högre ut mot 
lokal- och huvudgator medan den är lägre och 
mer uppbruten inåt mot gränderna. I områdets 
norra del mot de skogsklädda sluttningarna upp 
till Igelbäckens naturreservat och Milots rekrea-
tionsområde anpassas bebyggelsen till topogra-
fin och strukturen tillåts bli mer genomsiktlig 
och upplöst. I detta område tillåts högre bygg-
nadshöjder för att accentuera och dramatisera 
befintliga topografiska skillnader. De två område-
styperna har vissa gemensamma drag. Dessa är 
beskrivna i följande stycken.

Variation
Genom mindre kvartersmått, vindlande gränder 
och varierade hushöjder syftar planförslaget till 
att skapa en stor variation i bebyggelsen som in-
bjuder till upplevelserika rörelser till fots genom 

stadsdelen. Enskilda fasader bör också variera i 
material, kulör och fönstersättningar för att yt-
terlligare bidra till ett rikt uttryck. Varje trapphu-
senhet bör kunna urskiljas i de enkilda kvarteren. 
Utformningen av kvarterens bebyggelse vad gäl-
ler material, kulör och volym samordnas mellan 
de olika byggherrarna inom varje kvartersenklav 
så att en variation som samspelar harmoniskt 
och bildar en estetisk helhet åstadkoms.

Variationer i byggnadshöjd skapar gynnsamma lägen för 
takrerrasser eller odling på taken. Illustration: Strategisk 
Arkitektur

Delområdets olika bebyggelsetyper. Illustration: Strategisk Arkitektur

Bebyggelsetyper

Kvartersgrupper
3-7 våningar

Bebyggelse i norr
3-16 våningar

Accenter och landmärken
8-12 våningar
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Tak och terrasser
Varierade byggnadshöjder ger goda möjligheter 
till soliga vindskyddade uteplatser på taken. 
Terrasser utformas antingen för enskilda lägen-
heter eller som gemensamma ytor som nås via 
trapphus. 

Låglutande tak gör också att goda ljusförhål-
landen behålls i lägenheter och på innergårdar i 
en annars tät bebyggelsestruktur. Taklandskapet 
kan med fördel varieras med både låglutande, 
platta samt andra takutformningar.

Taken ska på ett flertal ställen utformas så att 
de möjliggör beklädnad med vegetation för in-
filtration av dagvatten eller användas för odling. 
Detta är ett sätt att öka grönytefaktorn samtidigt 
som boendekvaliteter tillskapas.

Balkonger
Balkonger kan förekomma i alla väderstreck, 
även på fasader mot gata om bullerförhållanden 
tillåter detta. Balkonger bör ha räcken med lätt 
konstruktion eller ljusgenomsläppligt material så 
att ljusflödet inte begränsas mer än nödvändigt 
och ett smäckert intryck skapas.

Entréer
Entréer till bostadshusen placeras i gatunivå och 
alltid mot gatan. Gårdar nås från trapphusen via 
genomgående trapphus. Särskild omsorg ska ges 
åt entréernas utformning för att skapa en trygg 
angöring till bostäderna. Detta kan göras med ett 
glasparti som erbjuder genomsikt mot trapphuset 
samt med en god utomhusbelysning.

Parkering på kvartersmark
Markparkering på kvartersmark förekommer 
inte annat än vid handikapparkering. Stora delar 
av parkeringsbehovet löses i större, områdesge-
mensamma garage, men enskilda garage under 
bostadsgårdar förekommer. I de fall gårdarna 
ligger över underbyggda garage ska tjocklek på 
bjälklag samt planteringsdjup anpassas för att 
möjliggöra etablering av normalstora träd och 
annan vegetation i en omfattning som möjliggör 
höga vistelsekvaliteter. Entréer till garage ska pla-
ceras på ett trafiksäkert sätt samt utformas på ett 
sätt som motverkar otrygghet bland annat genom 
att ha tillräcklig belysning.

Vegetation kan användas längs gränderna för att skapa 
buffertzoner framför bostäder som ligger i markplan.
Foto: Strategisk Arkitektur Exempel på beträdbara gröna tak.
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Bostadsgårdar
På gårdarna ska planteringar, markbelägg-

ning och lekutrustning etc. hålla hög kvalitet. 
Gårdarna ska utformas med utgångspunkt i den 
stödjande och återhämtande resurs som de utgör 
för de boende. Gårdarna ska vara planterade så 
de upplevs lummiga och trivsamma. Växtlighet 
kan användas som rumsskapande element så att 
platser skapas både för möten, lek och vila.

gårdarna samt bottenvåningens bostäder vara 
upphöjda cirka en meter från gatuplan om det ej 
ligger i konflikt med tillgänglighetskrav. Detta är 
en åtgärd som ger skydd från insyn i bottenvå-
ningens bostäder samt tydliggör gränsen mellan 
den publika gatan och den privata gården. 
Gårdarna kan nås direkt från bottenvåningens 
bostäder som ligger i samma nivå. Gårdar ska 
kunna nås antingen via öppningar i bebyggel-
sen mot gränd eller via portiker mot lokal och 
huvudgator. Upphöjda gårdar nås via trappor och 
tillgängliga ramper. De små gårdarna innebär 

särskilda utmaningar beträffande placering och 
utformning av ramper. Nödvändigt är att motver-
ka att dessa upptar en alltför stor del av bostads-
gården.

Gårdar ska planeras så att stadens program för 
grönytefaktor uppnås. Genomsläppliga material 
används med fördel för att fördröja och reducera 
dagvatten inom den egna fastigheten. En dag-
vattenutredning ska tas fram inför detaljerade 
gestaltningsprogram som ger tydliga riktlinjer för 
dagvattenhantering på kvartersmark.

Innergårdarna varierar i storlek och form. 

Intim och lummig gård med privata uteplatser i botten-
våningen, avgränsade med häckar. Exempel från Vauban, 
Tyskland. Foto: Strategisk Arkitektur

Till kvartersmarken hör även gröna buffertzoner mot kvar-
tersgruppens gräder. Läs mer om dessa i kap. 4 “Gator och 
Torg”. Exempel från Amsterdam. 
Foto: Strategisk Arkitektur

Lekutrustning för de små och sittmöjligheter för de äldre. 
Exempel från Järla Sjö. 
Foto: Strategisk Arkitektur
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Många är intima med mått runt 25x25 meter. 
Öppningar i bebyggelsen mot gränderna samt 
variationer i byggnadshöjder ska utformas så att 
de skapar bästa möjliga sol- och ljusförhållanden. 
I detaljplaneskedet ska detaljerade solstudier på 
kvartersnivå genomföras för att närmare studera 
hur hushöjder och öppningar i bebyggelsen kan 
optimeras för att garantera goda solvärden på 
bostadsgårdar.

Det ska vara möjligt att röra sig genom gårdar-
na men gestaltningen ska skapa en tydligt läsbar 
gräns mellan privat och offentligt. Höjdskillnader 
och rumsskapande växtlighet är rekommendera-
de för att skapa distinktion mellan gård och gata. 
Innergårdarna avgräsas endast mot gränd där 
det kan göras utan att tillgänglighet och trygghet 
påverkas. 

Cykelrum, soprum och liknande bostadskom-
plement ska inrymmas i husens bottenvåningar 
eller källare. Nedkast för sopsug kan däremot 
placeras på gård.

Delar av gården kan användas för privata ute-
platser till lägenheter i bottenvåning. För att ge 
ett mjukt intryck och bidra till en grön gård bör 
häckar förespråkas och staket undvikas. 

Lekutrustning som till exempel en sandlåda 
och gung- och klätterställning ska finnas för de 
allra minsta barnen.

I de fall en förskola inryms i ett bostadskvarter 
delas gården mellan de boende och förskolebar-
nen. En mindre privat, inhägnad utsläppsgård 
kan anläggas i direkt anslutning till förskolan 
och en större lekyta på gården delas mellan de 
boende och förskolan.

1 2 3
Tre varianter på angöring till det slutna kvarterets gård; via öppning i kvarteret, 
genom portik eller via en genomgående entré.

Exempel på upphöjd gård som ger ett lummigt och halv-
privat intryck. Exempel från Järla Sjö. 
Foto: Strategisk Arkitektur
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Bostäder i kvartersgrupper
I den centrala och södra delen planområdet ges 
bebyggelsen karaktären av tät stad som delas 
in i kvartersgrupper bestående av flera mindre 
bostadskvarter. De mot huvud- och lokalgator 
slutna kvarteren skapar förutsättningar för att 
klara områdets bullerutsatta situation. 

Varje kvartersgrupp omgärdas och avgränsas 
av huvud- och lokalgator. Mot dessa gator kan 
byggnadshöjden tillåtas vara högre medan inne 
i kvartersgrupperna ska upplevelsen vara intim 
och småskalig. Här är gatorna smala och bygg-
naderna lägre. Byggnaders höjd står därmed i 
relation till den anslutande gatans bredd.

Gränder
De smalare gatorna inom kvartersgrupperna 
benämns här som gränder. Dessa gränder utfor-
mas som gångfartsgator vilket innebär att de ska 
utformas främst för gående och för lekande barn 
medan de ändå görs körbara för att de boende 
i kvarteret vid behov ska kunna angöra med bil 
direkt till entrén. Grändernas utformning ska 
bidra till en naturlig fartbegränsning. Se mer om 
gränder i del 4 ”Gator och Torg”. 

De Små Kvarteren
Kvartersmåtten är mestadels små men varieran-
de i storlek. Flertalet kvarter mäter cirka 50x50 
meter. Husen ska ligga vid fastighetsgräns i gatu-
liv med byggnadskroppar som sträcker sig längs 
hela kvarteret utan mellanrum mot lokal- och 
huvudgator. Bebyggelsen skyddar därmed mot 
buller från stadsdelens större gator. Mot gränder 
inne i kvartersgruppen ska kvarteren istället 
vara mer uppbrutna med öppningar i bebyggel-
sen. Öppningar i kvarterens bebyggelse in mot 
kvartersgruppen gör gårdarna tillgängliga från 
gränderna och släpper in solljus till gårdarna. 

Kvarteren närmast Ulvsundaleden/Kymlinge-
länken behöver vara delvis sammanbyggda för 
att skärma av buller från motorvägen.

KVARTERSGRUPPER
omfattas av detta kapitel

Inom kvartersgruppen föreslås en mer uppbruten struktur 
och intim skala i 3-4 våningar. Exempel från Vauban, Tysk-
land. Foto: Strategisk Arkitektur
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Illustrationsskiss på en innergård i ett bostadskvarter Plan och sektion i skala 1:500
Illustration: Strategisk Arkitektur
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Översiktsbild över en kvartersgrupp indelad i sex delkvarter. Genom variation i husliv, byggnadshöjder, takformer och fasadut-
tryck skapas en varierad och brokig stadsbild. Illustration: Strategisk Arkitektur.

Byggnadshöjder
För att skapa variation samt säkerställa goda 
ljusförhållanden i den täta bebyggelsen varieras 
husens höjder. Höjdvariationer skapar bättre 
förutsättningar för direkt samt reflekterad solinst-
rålning på innergårdar och i bostäder. Byggnads-
höjder kan varieras på olika sätt beroende på det 
enskilda kvarterets förutsättningar. En trapphu-
senhet kan till exempel ges två höjder där takter-
rasser tillskapas för de boende. Om en trapphu-
senhet har jämn takfot ska intilliggande trapphus 
ha en annan byggnadhöjd. Höjdvariationer kan 
med fördel kombineras med variation i fönster-
sättning och fasaders material- och kulörval för 
att skapa en mer vertikal uppdelning i fasaden.

Bebyggelse som gränsar till huvud- och lokal-

gator ska vara sluten, utan öppningar i bebyggel-
sen, och variera i höjd mellan 5-7 våningar med 
accenter på 8-12 våningar. Kortare högdelar på 
8 våningar kan accentuera en gatukorsning eller 
utgöra fond till en gatuvy. Högre volymer än 8 vå-
ningar kan även motiveras på platser där de inte 
skuggar andra byggnader eller innergårdar eller 
om de skärmar av övriga byggnader från ljud.

Inne i en kvartersgrupp för bebyggelse som 
gränsar mot gränder eller fickparker ska bygg-
nadshöjden variera mellan 3-4 våningar. Vånings-
antalet ska vara minst tre våningar. Huskroppar 
med endast tre våningar kan utgöras av stadsrad-
hus eller utformas med trapphus utan hiss men 
då med en etagevåning ovanför bottenvåningen. 
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Möjliga variationer i höjd och fasaduttryck med utgångspunkt i ett standardtrapphus
Illustration: Strategisk Arkitektur

Varierade höjder skapar spännande stadsmiljöer. Exempel 
från Westerdok, Amsterdam. 
Foto: Strategisk Arkitektur
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Bostadsbebyggelse i Norr
Den centrala delen av planområdet består av 
relativt plan mark. Den norra delen av planområ-
det har större topografiska variationer och högre 
naturvärden i form av uppvuxen skog. Bebyggel-
sen ska här anpassas till topografin. Gatunätet 
går från stadsmässigt rutnät till mjukare och 
topografiskt mer följsamma sträckningar. Bebyg-
gelsen kan här tillåtas bli mer uppbruten och av-
stånden mellan husen större för att mer generöst 
öppna upp sig mot de skogsklädda sluttningarna. 
Bostadsgårdar öppnas upp mot de naturen och 
bebyggelsen vänder enbart gavlar mot naturre-
servatet. Minsta avstånd mellan ny bebyggelse 
ovan mark och gränsen till Igelbäckens naturre-
servat ska vara minst 5 meter. Bebyggelsen ska 
anpassas väl till topografin och ta upp sluttning-
en utan för höga socklar eller stödmurar. Bebyg-
gelse i souterräng kan bli aktuellt där lutningarna 
är stora och alternativet blir höga socklar.

Byggnadshöjder
Den mer upplösta strukturen medger högre 
bebyggelse med bibehållna goda sol- och ljus-
värden för gårdar och bostäder. Punkthus i 9-16 
våningar placerade i anslutning till naturen kan 
därför kombineras med lägre och tätare bebyg-
gelse i 3-7 våningar.

Gaturummet hålls samman
Bebyggelse i gatuliv skärmar av buller från gator, 
skapar en skyddad gård och definierar grän-
ser mellan stadens offentliga och privata rum. 
Dessa kvaliteter genomsyrar hela planområdets 
bebyggelse och ska, trots en mer uppbruten 
bebyggelse i norr, även bibehållas i bebyggelsen 
mot sluttningarna i norra delen av planområdet. 
Bebyggelsen förläggs i gatuliv med entréer mot 
gata samtidigt som gårdar tillåts öppna upp sig 
mot och erbjuda utblickar mot naturen. 

Parkering
Parkering i garage under bostadsgård tillåts med 
infart direkt från gata. För kvarter i sluttning 
tillåts parkeringsgarage ligga i gatunivå  vilket 
medgör att förutsättningar för en plan innergård 
kan tillskapas. Parkeringsgarage tillåts dock ej 
ha fasad direkt mot gata i gatuplan. Här placeras 
istället bostäder, bostadskomplement eller verk-
samhetslokaler. 

Bebyggelse i Norr
omfattas av detta kapitel
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Verksamheter
Lokaler i bottenvåningar
Handels- och verksamhetslokaler tillåts i samtli-
ga bottenvåningar och kommande detaljplaner 
ska säkerställa detta är möjligt. Fördjupade 
studier kring lämpliga lägen för handel- och 
verksamhetslokaler ska göras i detaljplaneske-
det. Verksamhetslokaler i bottenvåningar bör 
föreskrivas i vissa särskilt gynnsamma lägen, 
exempelvis i hörnen vid korsningar mellan lokal- 
och huvudgator. Bostäder i bottenvåningar med 
strategiska lägen längs huvud- och lokalgator ut-
formas som så kallade bokaler och ska ha minst 
3,60 meter i takhöjd för att möjliggöra ombygg-
nad av dessa bostäder till verksamhetslokaler.

Verksamhetslokaler i bottenvåningar bör ha 
uppglasade fasader så att det kan bli visuell 
kontakt mellan verksamheterna i lokalerna och 
de som rör sig på gatan. Denna utformning bör 
tillämpas för alla lokaler oavsett verksamhet 
eller besöksfrekvens. Det gäller även lokaler för 
offentlig service, exempelvis förskolor. Lokalerna 
ska utformas så att offentliga och kommersiella 
verksamheter kan bedrivas här, i enlighet med 
planprogrammet. De ska även utformas så att 
användningen kan skifta till bostad. 

BOSTÄDER

MÖJLIGA KONTORSLÄGEN

MÖJLIGA LÄGEN FÖR KOMMERSIELL SERVICE

FÖRESLAGNA LÄGEN FÖR KOMMUNAL SERVICE

Översikt över bebyggelsen i Ursviks västra delar med olika färgkodning beroende på tänkt funktion.
Illustration: Strategisk Arkitektur
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Kontor
Lägen för kontorsbebyggelse föreslås i områdets 
nordvästra del, vid Rinkebybrons brofäste samt 
längst söderut mot Enköpingsvägen. Andra 
möjliga lägen för kontorsetableringar finns vid 
Ursviks Torg i anslutning till Tvärbanans håll-
plats. 

Föreslagen kontorbebyggelse längs aktivitets-
vallen och Ulvsundaleden/Kymlingelänken ska 
utformas så att den fungerar som bullerdämpan-
de skärm och integreras med aktivitetsvallen. 
Kontorsbebyggelsen på aktivitetsvallen ska 
utföras så att passage för gående längs aktivitets-
vallen inte hindras.

Kommunal service
Kommunal service i form av förskolor förekom-
mer dels i bottenvåningen på bostadshus och 
dels som friliggande byggnader. En friliggande 
förskola föreslås med fasad mot huvudgatan vid 
den viktiga södra entrén till stadsdelen och på 
sluttningen till Kvarnkullen. Denna förskola ska 
utformas med hänsyn tagen till platsens betydel-
se för mötet med Ursvik och kan med fördel ges 
en form som avviker från kvarterens rätvinklighet.

Exempel på bokal i Hammarby Sjöstad. Till höger en kom-
mersiell lokal i gatuplan och till vänster en bokal som ligger 
upphöjd från gatan men vars bjälklag skulle kunna sänkas 
för att bli mer publik mot gatan.

Förskola i bottenvåningen på bostadshus. Funktionen 
tillåts avspegla sig i fasad med en lekfull fönstersättning. 
Exempel: Förskola i Årstaberg, Stockholm

Den föreslagna friliggande förskolan kan ges en fri form. 
Exempel: Palettens förskola i Stockholm
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Publika byggnader
Högstadieskola
En högstadieskola planeras i korsningen mellan 
huvudgatan och Ursviks Allé, i anslutning till 
torget och tvärbanans hållplats. I anslutning till 
högstadieskolan planeras lokaler för kultur och 
idrott, främst för skolans bruk men möjligen 
även som en resurs för hela stadsdelens invånare.

Skolbyggnadens utformning bör ta hänsyn 
till det strategiska läget i korsningen mellan 
stadsdelens två främsta gator och volymen bör 
anpassas till den övergripande kvartersstruktu-
ren. Eventuella publika och halvpublika funk-
tioner i skolbyggnaden bör förläggas i gatuplan 
och annonseras mot gatan. Skolans fasader ska 
utformas så att gaturummet mot Ursviks Allé och 
huvudgatan aktiveras och de verksamheter som 
bedrivs härinne under både dag och kvällstid 
bidrar till ett levande stadsrum. 

Under visionsprocessen för Ursviks västra 
delar har idén framförts om en publik byggnad 
vid bron till Rinkeby. Byggnaden är tänkt som 
en länk mellan stadsdelar, områdets främsta 
mötesplats och ett landmärke för Ursvik. I 
vidarebearbetningen av denna publika byggnad 
har byggnadens funktion i huvudsak blivit en 
sporthall för högstadeskolans bruk med möjlig-
heten att även utvecklas till en publik multihall 
för idrott och för kulturevenemang. Byggnadens 
funktion samt utformning kommer att studeras 
vidare i detaljplaneskedet.

Närheten till torget samt tvärbanans hållplats 
gör att högstadieskolan tillsammans med sport-

Den föreslagna högstadieskolan vänder sig mot huvudgatan och Ursviks Allé och bottenvåningens funktioner annonserar sig 
mot gatan. Illustration: GYF Media
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hallen/multihallen har potential att bli viktiga 
målpunkter och landmärken i stadsdelen. För att 
skapa en god koppling till Ursviks Allé, torget och 
tvärbanans hållplats bör byggnaderna därför ex-
ponera sig och ha sina huvudentréer mot Ursviks 
Allé och huvudgatan.

Sporthallen/multihallen föreslås bli inkorpo-
rerad med den angränsande aktivitetsvallen och 
kan även sammanlänkas med högstadieskolan. 
Den placeras in i aktivitetsvallens slänt så att 
parken successivt planar ut över denna och utgör 
dess tak. Byggnaden kan på så sätt bli en del av 
landskapet och bilda en mjuk övergång mellan 
stad och park. Byggnadens tak föreslås aktiveras 
och fungera som skolgård åt högstadieskolan. 

Torghuset
På Ursviks torg föreslås en delvis publik byggnad 
som ska fungera som landmärke för platsen. Den 
tillåts därför få högre höjd än övrig bebyggelse 
och dess gestaltning bör ges extra omsorg. Botten-
våningen planeras innehålla butiks- och restau-
ranglokaler med separata entréer från torget. 

Verksamheter i huset bör annonseras mot torget. 
Huset kan förutom kommunal och kommersiell 
service också innehålla kontor och/eller bostäder.

Ishall/curlinghall
I områdets södra del, mot Enköpingsvägen 
föreslås en ishall med tillhörande curlinghall. För 
att anpassas till stadsdelens karaktär samt för att 
värna om G:a Enköpingsvägens karaktär av stads-
gata bör de stora volymerna kompletteras med 
bostadshus eller kontor. Anläggningens sydfasad 
utgör Ursviks fasad utåt och kräver en genomar-
betad gestaltning. Funktionerna i anläggningen 
kan med fördel annonseras mot Enköpingsvägen. 
Områdets funktion och innehåll kan komma att 
ändras i detaljplaneskede.

1

3

4

2

1. Idrottshall/Multihall
2. Högstadieskola
3. Torghuset
4. Ishall/Curlinghall

Placering av publika byggnader i delområdet. 
Illustration: Strategisk Arkitektur

Torghuset gestaltas som ett landmärke som accentuerar 
torget i korsningen mellan huvudgatan och Ursviks Allé. 
Illustration: GYF Media
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4: Allmän plats  
gator och torg
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Gatornas utformning – generellt
Inom området föreslås en tydligt skillnad på de 
olika gatornas storlek och karaktär. Huvudgator-
na är raka och breda, lokalgatorna mindre breda 
och gränderna är smala, vindlande gator där 
angöring med bil sker på de gåendes villkor. 

Ursviks västra delar planeras med ett finmas-
kigt gatunät. Det skapar färre omvägar och fler 
korsningspunkter och mötesplatser. Ett finmas-
kigt gatunät gör det mer attraktivt att röra sig till 
fots genom stadsdelen.

Utformningen av gatorna i hela Ursvik ska 
medverka till låga farter. Gatuutformning och 
parkering ska vara väldefinierad. Överblivna eller 
odefinierade trafikytor ska inte förekomma.

Säkra korsningspunkter och övergångsställen 
skapas genom att vara tydligt markerade genom 
exempelvis avsmalnande gatubredder eller upp-
höjda korsningar. 

För att underlätta orientering och undvika 
monotoni planeras gatorna för intressanta 
fondmotiv. För att skapa förutsättningar för detta 
är gränder vinklade och förskjutna i förhållande 
till varandra. Siktlinjen längs gatan utformas så 
att den bidrar till förståelsen för var man är eller 
ger en antydan om vad som finns runt hörnet.  
Fondmotivet utgörs i vissa fall av bebyggelse och 
i andra av en höjd eller av vegetation. 

Gatusektioner som redovisas på kommande 
sidor ska ses som principiella illustrationer. 
Utformning preciseras i gestaltningsprogram på 
detaljplanenivå.

De gator som sträcker sig in i planområdet 
österifrån bör ges samma sektion, utformning 
och material som de har i de redan utbyggda 
delarna av Ursvik fram till dessa gator korsar 
huvudgatan. Väster om huvudgatan kan gatorna 
ges annan sektion, utformning, utrustning och 
materialitet.

Parkering
Kompletterande kantstensparkering finns på alla 
huvud- och lokalgator i varierande utsträckning. 
Samlade parkeringsplatser sker i stor utsträck-
ning under jord, huvudsakligen i den aktivitets-
vall som skapas utmed områdets västra gräns. 

Läs mer om parkeringsanläggningar på kvar-
tersmark i kapitel 3.

Skiss som visar hur en finmaskig gatustruktur uppnåtts genom en hierarki av gatutyper.
Illustration: Strategisk Arkitektur

+ =

Gränder Finmaskigt 
gatunät

Huvud- och 
Lokalgator
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Markbeläggning
Markbeläggningen ska bidra till att visa olika 
funktioner i gaturummet såsom körbana/par-
keringsyta eller gångbana/cykelbana och även 
signalera lämplig hastighet. Valet av markbe-
läggningen för trottoarer och övrig gatumark där 
gående passerar ska hålla hög kvalitet samt i möj-
ligaste mån möjliggöra infiltration av dagvatten.

Vid planering och projektering av markbelägg-
ning ska utformning bidra till god tillgänglighet.

Anläggningar och skyltar
Tekniska anläggningar och anläggningar för 
avfallshantering etc. ska placeras och gestaltas så 
att de inte stör stadsbilden vare sig på gatumark 
eller kvartersmark. Det gäller även skyltar. Skyltar 
utformas i enlighet med Sundbybergs skyltpro-
gram.   

Möbler och utrustning
Möbler i det offentliga rummet ska samordnas 
så att de bidrar till att skapa en sammanhållen 
helhet.

Belysning
Höjder på belysningsarmaturer ska anpassas till 
gaturummets olika funktioner. Cykelbanor och 
gångbanor ska exempelvis ha lägre armaturer 
än körbanor. Belysning utformas i enlighet med 
respektive gatutyps principillustration samt, om 
inget annat anges, enligt belysningsprogrammet 
för Ursvik.

Markbeläggningens kvalitet är högst på gångbanor och 
trottoarer där människor förväntas röra sig. 
Foto: Strategisk Arkitektur.

2 31
Gatutyper i tre skalor, med tre olika karaktärer och funktioner.
Huvudgator Lokalgator Gränder
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Huvudgatan
Genom hela programområdet löper en huvudga-
ta. Den har cirka 36 meters bredd och utformas 
som en boulevard. En ordnad trädrad med större 
lövträd, som avspeglar gatans bredd och överord-
nade funktion, skapas längs husfasaderna på ga-
tans västra sida. Ett 6 meter brett parkstråk med 
en friare trädplantering anläggs längs gatans 
östra, mer soliga sida. Parkstråket ska knyta ihop 
Kvarnkullen med naturreservatet. Längs park-
stråket anläggs växtbäddar med frodig grönska 
med inslag av vatten. En dubbelriktad cykelbana 
planeras längs grönstråket på den östra sidan. 
Läs mer om gång- och cykelvägar, sid 46. Gatans 
asymmetriska utformning med cyklister, gående 
samt vatten och grönska på den mer soliga sidan 
syftar till att skapa höga vistelsevärden och en 
trivsam miljö längs en storskalig stadsgata.

Gatans siktlinjer bör brytas upp både av artiku-
lerade byggnader i gatans fond och händelser som 
förstärker platser och möten utmed gatan. 

Huvudgatan utformas med särskild omsorg 
om barns möjligheter att korsa denna säkert,  sär-
skilt vid passager till skolor och parker. Utform-
ning av trafiksäkra passager ska utredas vidare 
och preciseras i detaljplaneskedet.

Det ska anläggas kantstensparkering längs 
båda sidor av huvudgatan. Utrymme ska pla-
neras längs huvudgatans sidor med tillräcklig 
plats att erbjuda tillgänglighet för sopbilar och 
transporter till butikslokaler utan att blockera 
körbanor.

Huvudgatan avvattnas mot parkstråket där 
dagvattnet kan tas om hand, filtreras och för-
dröjas med öppna dagvattenlösningar som 
kan tillföra estetiska och rekreativa värden till 
parkstråket samt komma växtligheten tillgodo. 
Former för dagvattenhanteringen längs huvudga-
tan studeras vidare i detaljplaneskedet. Läs mer 
om parkstråket i kapitel 5. Allmän plats: Parker.

Spårområdets utformning
Tvärbanan genom Ursvik ska ha karaktären av en 
”stadsspårväg” och gestaltas till att bli ett positivt 
inslag i stadsbilden och bidra till att skapa en 

attraktiv och fungerande stadsmiljö. För att öka 
framkomligheten för såväl bilar som spårvagn 
ska spårvägen anläggas i ett separat spårområde i 
mitten av gaturummet. 

För att minimera barriäreffekter ska spårom-
rådet inte avgränsas av staket. För att markera 
spårområdet och förhindra att bilar och cyklar 
kör in på området ska det omgärdas av en högre 
kansten, ca 30 cm. Spårområdet ska kunna vara 
gräsbevuxet, eller liknande vegetation, för att 
skapa ett attraktivt och sammanhängande stråk 
genom stadsdelen som även verkar bullerdäm-
pande. 

Spåren ska kunna korsas där lokalgatorna 
korsar huvudgatan. Gatorna ska därför ligga i 
samma höjdnivå som spåren där dessa korsar 
huvudgatan. 

En tvärbanehållplats planeras vid korsningen 
mellan huvudgatan och Ursviks allé. En andra 
tvärbanehållplats möjliggörs i områdets norra 
del. Den planeras till en punkt där området 
ansluter till naturen och varifrån boende och 
besökare kan röra sig genom en parkmiljö hela 
vägen till Miloområdet och Igelbäckens naturre-
servat. Ett andra hållplatsläge inom stadsdelen 
ökar tillgängligheten till kollektivtrafik avsevärt.

Exempel på gräsbevuxet spårvägsområde. Gräsytan blir 
ett trevligt inslag i gaturummet, verkar bullerdämpande 
och kan användas för infiltration av dagvatten.
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Lokalgatorna
Lokalgator är huvudsakligen de gator som omger 
kvartergrupperna. Lokalgatorna fungerar för 
genomfart och för angöring till bostäder i kvar-
tersgrupperna. Gatorna har gångbanor på ömse 
sidor av dubbelriktade körbanor med kants-
tensparkering.  I norra delarna av planområdet 
förekommer enkelriktade lokalgator. Några lokal-
gator kommer att trafikeras av buss och bredden 
på körfält anpassas då för detta. 

Lokalgatorna ska ha tydlig prägel av bo-
stadsgata och utformas på ett sätt som påverkar 
bilister att hålla låg fart. Trädrader och enstaka 
träd förekommer. 

Kvaliteten på markbeläggningen ska vara 
högst på gångbanor där människor rör sig till 
fots. Dessa ska därför vara plattsatta med betong-
sten. Tillgängligheten ska beaktas vid planering-
en och utformningen av gångbanorna.

Trädplantering
Alléer längs gator ska utgöras av lövträd. Där 
träd placeras nära husfasader bör trädarter med 
smalväxande kronor väljas. Trädkrononas mått 
bör inte överstiga sju meter i diameter. Likaså 
ska trädkronornas underkant inte vara så låg 
att de hindrar framkomligheten för gång- och 
cykeltrafik eller hindrar sikten för övriga trafikan-
ter. Trädkronorna ska också erbjuda tillräckligt 
utrymme vid busshållplatser.

Parkering
Längs gatan anläggs dubbelriktade parkerings-
rader, med ”trädplanteringöron”. Markbelägg-
ningen på körbanor liksom på parkeringsytor 
är asfalt. Gränsen mellan parkeringsytan och 
körbanan ska dock markeras med exempelvis en 
dubbel rad av smågatsten.

Kantstensparkering med trädöron. Bild från Hammarby 
Sjöstad.



46

2,50 2,00 5,50 2,00
0,50

2,50

15,00

gångbana parkering körbana parkering gångbana med möbleringszon

M
ö

n
s

t
r

i
n

g
s

v
ä

g
e

nGS8 Sektion Lokalgata 15m 1:200

2,50 2,00 5,50 2,00
0,50

2,50

15,00

gångbana parkering körbana parkering gångbana med möbleringszon

M
ö

n
s

t
r

i
n

g
s

v
ä

g
e

nGS8 Sektion Lokalgata 15m 1:200

Typsektion Mönstringsvägen skala 1:300

Planutsnitt Mönstringsvägen, skala 1:300

Gatusektioner lokalgator



47

2,50 2,00 5,50 2,00
0,50

2,50

15,00

gångbana parkering körbana parkering gångbana med möbleringszon

2,50 2,50
0,50

5,50 2,00

15,50

2,50

cykelbana gångbanaparkeringkörbanagångbana

GS9 Sektion Lokalgata 15m 1:200

GS10 Sektion Lokalgata 15.5m 1:200

2,507,002,00
0,50

2,502,50

17,00

gångbanakörbanagångbana cykelbana gröntbufferzone

2,50 2,00 7,00 2,00
0,50

2,50 2,50

19,00

gångbana parkering körbana parkering gångbanacykelbana

GS13 Sektion Lokalgata 17m 1:200

GS12 Sektion Lokalgata 19m 1:200

Sektion lokalgata med enkel trädrad, skala 1:400

Sektion lokalgata med cykelbana, skala 1:400



48

2,507,002,00
0,50

2,502,50

17,00

gångbanakörbanagångbana cykelbana gröntbufferzone

2,50 2,00 7,00 2,00
0,50

2,50 2,50

19,00

gångbana parkering körbana parkering gångbanacykelbana

GS13 Sektion Lokalgata 17m 1:200

GS12 Sektion Lokalgata 19m 1:200

1,50 x
4,00

x 1,50

8,00 - 11,00
x > 0,5m

2,50
0,50

2,003,502,50

11,00

med möbleringszonparkeringkörbana

GS15 Sektion gränd 1:200

GS14 Sektion enkelriktad 11m 1:200

körbar yta buffertzonbuffertzon

gångbana gångbana

Sektion lokalgata med cykelbana enkel trädrad, skala 1:400

Sektion enkelriktad lokalgata, skala 1:400



49

Gränderna
Genom olika bredder, utformning och oriente-
ring ska gränderna bidra till en intimitet och bro-
kighet i stadsbilden. Inom varje kvartersgrupp, 
där gränder sammanstrålar, öppnas bebyggelsen 
upp i mindre stadsrum, här kallade fickparker.

Grändgator ska vara gångfartsgator. Det 
ska vara möjligt att köra fram till sin entré via 
gränderna men planteringar, markbeläggning, 
belysning och gatumöbler ska utformas så att det 
är tydligt att gatorna främst är till för gående och 
lekande barn. Materialval ska visa detta. Grän-
derna ska därför vara plattsatta med smågatsten 
eller betongsten. 

Längs grändgator får p-platser ej anläggas, 
undantaget enstaka handikapplatser vid behov. 
Beläggning och planteringar ska vara sådan att 
de tar hänsyn till snöröjning. 

Förgårdsmark i form av gröna buffertzoner fö-
rekommer framför bostadshus. Förgårdsmarken 
räknas som kvartersmark och planteras och sköts 
av de boende. Viktigt är att gräns mellan gata 
och förgårdsmark blir tydlig. De gröna buffert-
zonerna kan därför vara upphöjda i förhållande 
till gata och därigenom vara tillgängliga från 
bostadshusens upphöjda bottenvåning. Alterna-
tivt markeras gränsen mellan gata och buffertzon 
med en lägre häckplantering eller sittmur. 

Riktlinjer för utformning av buffertzoner for-
muleras i detaljplaneskede. Även ett detaljerat 
program för utformning, ianspråkstagande och 
aktivering av buffertzonerna bör tas fram i de-
taljplaneskedet.

Gränderna utformas i enlighet med program-
handlingens instruktioner för dagvattenhante-
ring. 

Öppna dagvattenrännor anläggs där det 
ärmöjligt längs gränderna. Tillgängligheten ska 
beaktas vid utformningen och placeringen av 
dessa.

I gränderna ska belysningen anpassas till det 
intima gaturummet vilket innebär att armaturer 
i form av lägre belysningsstolpar eller pollare  
tillämpas. Belysning kan också ske genom exem-
pelvis fasadbelysning vilket inte tar markyta i 
anspråk.

Enstaka gatuträd gör mycket i en tät stadsmil-
jö och ska placeras på strategiska platser. Målsätt-
ningen är att gatumiljön i gränderna ska berikas 
med minst tre stycken gatuträd per kvarters-
grupp, exklusive fickpark. Placeringen av dessa 
ska studeras vidare i detaljplaneskedet.

I gränderna sker fordonstrafik på de gåendes villkor. Foto: 
Strategisk Arkitektur

Exempel på öppna rännstenar för avledning av dagvatten.
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Ursviks torg
Ett väl gestaltat torgrum med utrustning vald 
med omsorg är en förutsättning för att torget ska 
vara en attraktiv plats där människor stannar upp 
och vill vistas. Utformningen av Ursviks torg ska 
därför ägnas stor omsorg. Det finns ett tydligt 
samband mellan utbudet av en variation av sitt-
möjligheter och ett torgs popularitet. Ursviks torg 
ska därför erbjuda en palett av sittmöjligheter, 
från informellt sittande i till exempel trappor, via 
mer traditionella bänkar till uteserveringar.

Torget ska innehålla grönska i form av lövträd 
och blomsterprakt som bidrar till att skapa rums-
lighet utan att väggar används, samtidigt som 
den kan tjäna som utsmyckning eller vindskydd. 
Det ska också finnas inslag av vatten som man 
både kan lyssna till och vila blicken på.

Torget kan med fördel bebyggas med en 
mindre, låg paviljongbyggnad som på kvällar 
och under vintern kan sprida ljus och liv över 
torgytan.

Möblering och utrustning i form av bänkar, 
papperskorgar, armaturer och cykelparkeringar 
på torget ges en sammanhållen gestaltning som 
skapar enhetlighet. 

Cykelparkeringar placeras med tanke på god 
tillgänglighet, koncentreras på ett fåtal ställen 
och utformas på ett sätt som samspelar med 
övrig möblering på torget. 

Ett rum i rummet
Ambitionen ska vara att torget utformas så att 
det skapas ett ”rum i rummet”. Torget kan med 
fördel ges en skulpterad form, exempelvis med 
nedsänkt mitt, så att en tydlig rumslighet skapas. 
De nivåskillnader som då skapas kan användas 
för att ge olika typer av sittplatser med goda 
solvärden. Med sittplatser som är riktade mot 
torgets mitt kan torget fungera som en scen där 
stadslivet utspelar sig. Utformningen av torget 
och hanteringen av dess nivåskillnader ska ge-
nomföras utan att tillgängligheten minskas.

Exempel på identitetsskapande belysning för en torgmiljö. 
Illustration: Schroeder group

Markbeläggning bör vara av kvalitet där människor rör sig. 
Marksten designad av Antoni Gaudí för Barcelona. 
Illustration: Escofet

I Kungsträdgården, Stockholm, samlas människor kring en 
vattenspegel som omges av trappor som erbjuder sittplat-
ser i både sol och skugga.
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Mot huvudgatan i väster bör torget ramas in av 
träd och blommor. Planteringen ska ses som en 
fortsättning på huvudgatans parkstråk.

Inslag av vatten
På torget ska det finnas en vattenspegel i form av 
vattenlek eller fontän. Det ska bidra till en ökad 
närvaro av vatten i området. Vattenelementet kan 
utformas som en fontän och vattenspel och kan 
ses som en de vattenelement som planeras längs 
huvudgatans parkstråk.

Vatten kan vara såväl ett lekfullt som konstnärligt inslag i en torgmiljö.

Möjlig utformning av Ursviks torg 
Illustration: Strategisk Arkitektur

A B C
Stockholms konserthus trappa är 
en populär sittplats i vårsolen.

Bänkar att sitta och även ligga på. Uteserveringar på torgytan utan 
staket eller tak.
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Gång- och cykelvägar
Samtliga lokalgator i stadsdelen förses med 
trottoarer. Samtliga gång- och/eller cykelbanor 
föreslås ligga på en upphöjd nivå jämfört med 
körbanan motsvarande en kantsten.

Vissa av gångbanorna kompletteras med 
cykelbanor separerade från de gående. Cykel-
banan placeras närmast körbanan, i nivå med 
gångbanan, och de två funktionerna gång och 
cykel åtskiljs med exempelvis en linje av gatsten 
i marknivå och/eller med olikfärgade ytor eller 
olika markbeläggningar. 

Som en hastighetsreducerande åtgärd ska alla 
trafikslag ligga i samma nivå vid hållplatslä-
get för tvärbanan vid Ursviks Torg. Separation 
mellan trafikslag sker genom variation i markbe-
läggningen, kompletterat med pollare vid behov. 
Detsamma gäller det norra hållplatsläget. 

Gång- och cykelvägar ska utformas så att de 
ges högre prioritet än bil vid korsningspunkter. 

Säkra cykelparkeringar på gatumark ska ord-
nas vid hållplatser och publika målpunkter samt 
andra lämpliga platser jämt spridda över hela 
området. Riktlinjer för utformning av dessa ska 
specificeras i detaljplaneskede.

Trottoarer ska gestaltas med tanke på rörelse-
hindrade och synskadade. Övergångar görs till-
gängliga antingen med ramper eller med förhöjd 
vägbana vid övergångställen. För att öka orien-
terbarheten för synskadade bör valet av markbe-
läggning syfta till att tydligt skilja mellan olika 
funktioner, antingen taktilt och/eller genom att 
vara tydligt kontrasterande. Där orienterbarheten 
ytterligare behöver förstärkas förses trottoarer 
med ledtråk.

Cykelbanor placeras på gångbanornas nivå och särskiljs 
med olika markbeläggning.

Befintlig gång- och cykelbro över Ulvsundaleden blir en viktig entré till Ursvik. Illustration: Strategisk Arkitektur.
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Entréer till ursvik

Huvudentré och bro från rissne 
Områdets huvudentré blir söder om planområ-

det genom en ny rondell som ansluter områdets 
huvudgata huvudgatan till Enköpingsvägen. 

En ny bro för spårvägen, samt för gång- och 
cykel föreslås mellan Ursvik och Rissne. Spår-
vägsbron ansluter till huvudgatans nivå söder om 
korsningen med G:a Enköpingsvägen. 

Fortsatta planarbete ska utreda om gång- och 
cykelbron ska läggas tillsammans med tvärbane-
bron, eller på en separat bro. 

Med målet att skapa så trygga miljöer som 
möjligt är det är viktigt att entrén gestaltas på 
ett medvetet sätt och att broars höjder ses över 
och att de ses i förhållande till varandra. Brons 
undersida samt markbehandlingen under bron 
bör ges en omsorgsfull gestaltning för att skapa 
en så trygg och inbjudande miljö som möjligt. 
Möjligheter att arbeta med konstnärlig utsmyck-
ning och belysning bör utredas.

Entré till stadsdelen från söder med huvudgatans korsning med Enköpingsvägen och den planerade tvärbanebron.  
Illustration: Strategisk Arkitektur.

Planerad bro över Ulvsundaleden från Rinkeby med anslutning till den bullerskyddande gabionmuren.  
Illustration: Strategisk Arkitektur.
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Bro till rinkeby
Bron över Ulvsundavägen till Rinkeby ska 
integreras med omgivningen. Den är avsedd för 
gång-, cykel- och busstrafik.  

Anslutningen mellan bron och aktivitets-
vallen ska så långt som möjligt utformas så att 
direkt angöring till vallen möjliggörs från bron. 
Höjdskillnaden tas lämpligen upp i Ursviks 
Allés sträckning med en kontinuerlig sluttning 
som möter den omgivande, lägre marknivån 
strax innan korsningen mellan Ursviks Allé och 
huvudgatan. 

Koppling till kista
Betydelsen av huvudgatans förlängning norrut 
för programområdets integrationen med Kis-
ta ska utredas vidare; för mer information se 
planprogrammet. Huvudgatans utformning som 
boulevard kan ges en fortsättning som lokalgata 
för busstrafik genom naturområdet i norr. En 
eventuell gata passerar över Igelbäcken, antingen 
på en bro som kan samnyttjas med Tvärbanebron 
eller på en egen bro. Det är viktigt att lägga gatan 
och dess bro över Igelbäcken så nära tvärbanans 
bro som möjligt. Gestaltning av gemensam eller 
separat bro för tvärbanan och busstrafiken över 
Igelbäcken ska studeras vidare i detaljplaneskedet.

För att minska den visuella inverkan av bron 
ska brohöjden överensstämma med bron för 
Ulvsundaleden och tvärbanan. Räcken, pelare 
och generell utformning av broarna ska också 
samplaneras för att åstadkomma ett diskret och 
välgestaltat uttryck. I det fortsatta arbetet ska 
fördjupning ske i gatan och brons utformning. 

Igelbäcken har särskilt skyddsvärde och gata 
med bro ska utformas med detta som utgångs-
punkt. Barriäreffekter ska minimeras genom att 
gestalta mötet med naturreservatet utan branta 
slänter.   

Fotomontage visande föreslagna Tvärbanebron och separat vägbro bro över Igelbäcken. Illustration: Urbio
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Konstnärlig utsmyckning
Generella principer
Konst på allmän plats är ett betydelsefullt inslag i 
stadsrummet som kan fylla flera syften. Förutom 
konsten i sig kan det bidra till att öka orienter-
barheten, ge ett signum till en plats, skapa en 
målpunkt eller fungera som lekredskap.

Konsten kan förutom som ett enskilt föremål 
ta sig uttryck genom exempelvis vatten, belys-
ning eller som utsmyckningar i fasader. Belys-
ning kan användas för att belysa vatten, fasader, 
vegetation eller enskilda objekt.

Det bör i ett tidigt skede tillsammans med Ma-
rabouparkens konsthall formuleras strategier för 
hur konst kan berika stadsrummet. Även konsten 
ska följa stadsdelens ambitioner om variation. 
Förutom konst på offenliga platser bör även 
konst inom kvartsersmark främjas.

Konst som kan tjäna flera syften bör eftersträ-
vas. Det kan exempelvis vara ett konstverk som 
kan vara spännande för barn att använda som 
lekredskap eller en ljusinstallation som bidrar till 
ökad trygghet mörka kvällar.

I de östra delarna av Ursvik har konst framförallt 
placerats på gator och torg. För att särskilja de 
västra delarna av Ursvik från övriga delar kan 
konst i parker prioriteras. För att till exempel 
förstärka målpunkter och öka attraktiviteten i 
stadsdelsparkerna kan konst användas. Sam-
arbete med konstnär för utformning av plaskis 
eller omklädningsrum är ett exempel. På Kvarn-
kullen kan en upprustning av kvarnen i sig vara 
ett konstprojekt. Konstpeng för förskolor kan 
vidare användas för konstprogram i anslutning 
till Kvarnkullen. Toppen av aktivitetsparken är ett 
annat lämpligt läge för konst, samt inne i garaget 
under vallen.

Undersidan av tvärbanebron över Enköpings-
vägen är ett lämpligt läge för konstnärlig gestalt-
ning då en av huvudentréerna till stadsdelen 
ligger här. Förslagsvis kan utsmyckningen här 
vara belysning.

Undersidan av bron till Rissne är en möjlig plats där konst-
närlig utsmyckning kan tjäna till att skapa en attraktiv 
entré till stadsdelen.

Exempel på fasadkonst från Hammarby Sjöstad.
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5: Allmän plats parker
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Parker och stråk
Generellt
I en tät stad ökar kravet på tillgången till gröna 
rum. Ursviks västra delar förses med olika typer 
av parker som tillsammans skapar en grön stad. 
Parkerna ges olika funktioner och utformning 
beroende på respektive parks storlek, grönförut-
sättningar och avstånd till bostäder. Det samla-
de utbudet av gröna rum inom Ursviks västra 
delar ska rymma plats för vila, möten mellan 
människor, idrott samt pedagogiska funktioner 
för ökad naturkontakt. Vid utformningen av 

stadsdelens gröna rum är upplevelse, tillgänglig-
het och trygghet viktigt att tillgodose. Samtliga 
funktioner ska vara tillgängliga för alla besökare 
oavsett ålder och rörlighetsförmåga. 

Grönska är ett av Ursviks ledord och detta ska 
genomsyra hela området. 

Stadsdelens entréer ska vittna om områdets 
gröna kvaliteter. Framförallt ska porten till Igel-
bäckens naturreservat vara tydligt. 

Gröna rum i fyra skalor, med fyra olika karaktärer och funktioner

5°

5°

Grönstruktur för Ursviks västra delar. De befintliga naturvärdena finns huvudsakligen på höjder som förädlas 
och utvecklas till attraktiva och tillgängliga parker. Illustration: Strategisk Arkitektur
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Befintliga områden med höga naturvärden sparas 
i så hög grad som möjligt och omvandlas till park-
mark genom att naturvärdena förädlas. 

Stadsdelens gröna rum kopplas samman med 
parkstråk som underlättar orientering till grön-
områden och därmed parkytors tillgänglighet. 

För att erbjuda bostadsnära grönska av tillräck-
lig mängd och kvalitet tillskapas grönytor i fyra 
kategorier med olika karaktär, närhet till bostad 
och användningsområden. De fyra kategorierna 
av grönska i och omkring stadsdelen är fickpark, 
kvarterspark, stadsdelspark samt friluftsområde.

Grönsnurra med de fyra olika kategorierna av gröna rum och förslag på deras karaktär och funktioner.
Illustration: Strategisk Arkitektur
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Södra stadsdelsparken
Den befintliga skogsklädda kullen i sydöstra 
delen av området är en av områdets två stads-
delsparker. Befintliga träd på kullen är en kvalitet 
som ska tas till vara och förädlas, men  skogen 
på kullen ska rensas ut för att skapa en karaktär 
av anlagd park. Bevarandevärda träd ska dock 
bevaras. Större sammanhängande, soliga och 
gräsbevuxna ytor ska skapas i de planare delarna 
på kullens topp så att de blir användbara för 
exempelvis picknick och bollspel.

Parken ska kopplas till huvudgatans gröna 
stråk med en omsorgsfullt gestaltad och tillgäng-
lig entré.

Parken har en starkt kuperad terräng; det är en 
brant kulle med en större plan yta på höjdpunk-
ten. För att ge ökad tillgänglighet och närhet 
ska parkens entré gestaltas omsorgsfullt och 
höjdskillnader tas upp. Det innebär särskilda 
utmaningar beträffande tillgänglighetsgörande 
ramper och tillhörande vilplan. Trappor och 
ramper ska ges en utformning som bjuder på en 
promenad genom omsorgsfullt anlagda gröna 
rum med utblickar mot staden. Gångvägar och 
ramper ska utformas på ett sådant sätt att de 
smälter in i landskapet. Det ska ej vara lösa på-
hängda trappor. Skogen på kullen ska rensas ut för att få parkkaraktär. 

Exempel på en trappa som är anpassad till topografin och 
till andskapet.

Exempel på hur Stadsdelsparken kring kvarnen kan utformas. I bakgrunden skymtar bebyggelsen i Ursvik.
Illustration: Strategisk Arkitektur
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Inom parkområdet finns Rinkeby kvarn som ett 
arv från tidigare kulturbygd. Kvarnen kan göras 
till ett landmärke och till ett identitetsskapande 
inslag i stadsbilden. Genom att belysas kvällstid 
blir den synlig för hela stadsdelen. Tät vegetation 
runt kvarnen ska gallras ut så kvarnen blir synlig 
och tillgänglig. Utsiktspunkter ska anläggas och 
gestaltas där man kan blicka ut över stadsdelen. 
Kvarnen kan också göras mer publik och kan ut-
vecklas för att exempelvis rymma ett café, utsikts-
plats eller glasskiosk. För att knyta an till histo-
rien bör kvarnens vingar återställas. Konstnärlig 
utsmyckning kan användas för att påminna om 
kvarnens forna funktion. Lämpligt hanterande av 
kvarnen ska utredas i detaljplaneskede. 

Delar av parken gestaltas som en anlagd park 
med hög ambition i plantering, utrustning och 
markbeläggning medan andra delar av parken be-
håller sin prägel av naturmark med sina uppvux-
na träd, sin undervegetation och klippor i dagen.

Funktioner i parken

• Minst en handikappanpassad gångväg 
från G:a Enköpingsvägen– trappor och 
ramper ska anpassas efter terrängen och 
integreras i platsen.

• Plats för picknick i anslutning till Rinkeby 
kvarn som eventuellt kan inrymma café. 

• Stadsdelslekplats för barn mellan 1-12 
år. Lekplatsen ska erbjuda lek för mindre 
barn i sällskap med vuxna och för större 
barn som tar sig hit på egen hand. 

• Det är viktigt att anpassa lekplatsen stor-
leksmässigt och innehållsmässigt för stora 
grupper av barn, tex. kan flera dagisgrup-
per besöka lekplatsen samtidigt. Gestalt-
ning och utrustning ska tillmötesgå behov 
hos personer med funktionsnedsättning, 
såväl mental som fysisk, synskadade etc.

• Multisportyta 20x40m.

Exempel på omsorgsfullt utformad gångväg i en annars 
svårtillgänglig parkmiljö. Exempel från Parc del Castell, 
Castelldefels, Spanien

Exempel på väderkvarn som utgör ett landmärke när den 
sticker upp ur vegetationen. 
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Norra stadsdelsparken

I en knutpunkt mellan viktiga stråk, den nordliga 
tvärbanehållplatsen och Igelbäckerns naturreser-
vat anläggs stadsdelens andra stadsdelspark. 

De norra delarna av parken utgörs idag till 
stor del av barrskog och brant terräng. Den norra 
delen av parken föreslås ha en bevarad skogska-
raktär, medan de södra delarna får en mer öppen 
parkkaraktär. Bevarandevärda träd ska finnas 
kvar men den mestadels täta skogen ska glesas ur 
för att skapa en förädlad skog med höga vistelse-
värden där solen bryter igenom trädkronorna.

De södra delarna av parken ges en öppen 
parkkaraktär. Här finns idag få bevaransvärda 
träd och möjligheten finns att skapa större soliga 
gräsytor för olika aktiviteter. Den sluttande 
ängen ska inrymma en barnbad med vattenlek 
som en attraktiv målpunkt. Plats ska också finnas 

för till exempel lek, solbadande samt picknick. 
Parken möter stadsdelens huvudstråk, huvudga-
tan och blir därför en viktig grön koppling mellan 
stad och natur. Entréerna mot Marieborgsgatan 
och huvudgatan ska därför anläggas mycket 
omsorgsfullt.

Genom parken ska en gångväg anläggas som 
leder till Milots friluftsområde samt Igelbäckens 
naturreservat. Stor möda ska läggas på att skapa 
en känsla av närhet till friluftsområdet samt göra 
detta lätt att hitta till och attraktivt att besöka. 
Gångväg och ramper ska utformas så att den 
anpassas efter naturen och topografin. Påhängda 
trappor ska inte förekomma. Gångvägens läge ska 
noga studeras för att anpassas efter terrängen.

Den norra stadsdelsparken utrustas med barnbad.

De norra delarna av parken behåller sin skogskaraktär och 
förses med tillgänglig gångväg upp till Milot och Naturre-
servatet.

Stadsdelsparkerna innehåller både befintliga uppvuxna 
träd och soliga ytor för picknick.

Den norra stadsdelsparken förses med större lekplats.
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FUNKTIONER I PARKEN

• Barnbad. Utformas så att den går att spola 
på vintern. Plats för vattenlek i anslutning 
till barnbadet

• Plats att sola, grilla, picknick etc.

• Stadsdelslekplats för barn mellan 1-12 
år. Lekplatsen ska erbjuda lek för mindre 
barn i sällskap med vuxna och för större 
barn som tar sig hit på egen hand. Det är 
viktigt att anpassa lekplatsen storleksmäs-
sigt och innehållsmässigt för stora grup-
per av barn, tex. kan flera dagisgrupper 
besöka lekplatsen samtidigt. Gestaltning 
och utrustning ska tillmötesgå behov hos 
personer med funktionsnedsättning, såväl 
mental som fysisk, synskadade etc.

Norra Stadsdelsparken sedd från huvudgatan. Illustration: Strategisk Arkitektur
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Kvarterspark ”Åkerholmen”
Åkerholmen är en rest av det gamla odlings-
landskapet och består av en mindre höjd som 
kontrasterar mot det i övrigt flacka landskapet. 
Kullen är bevuxen med äldre träd, mest barrträd, 
och klippor i dagen förekommer.

Åkerholmen sparas som en kvarterspark i den 
täta kvartersstaden och får karaktären av ett 
utsparat kvarter i den byggda miljön. Åkerhol-
mens kvarterspark är en del i en grön koppling 
mellan de skogsklädda kullarna mot Igelbäckens 
naturreservat i nordost och det vida Järvafältet i 
väst som angörs under Kymlingelänkens broar.

Förekomsten av äldre träd i en ny stadsdel är en 
stor kvalitet. Åkerholmens uppvuxna träd ska 
gallras ur med ambitionen att spara så myck-
et som möjligt av befintlig vegetation medan 
tillgänglighet samt vistelsevärden och rekreativa 
värden förstärks. 

Minst en tillgänglig entré till parken ska ord-
nas i den flackare sluttningen mot huvudgatan.  
En tillgänglig gångväg ska erbjuda angöring till 
parkens funktioner. Denna gångväg ska ges en 
omsorgsfull utformning som anpassas till ter-
rängen och värnar om naturvärden som exempel-
vis klippor i dagen.

Genom omsorg om gestaltningen kan upptagandet av 
höjdskillnader bli ett positivt tillskott. Exempel från Parc 
Joan Brossa, Barcelona

En större lekplats anordnas på Åkerholmen där lek komine-
ras med naturupplevelser. Exempel från Vitabergsparken, 
Stockholm



66

Åkerholmen är idag en rest av det tidigare odlingslandskapet där höga naturvärden finns i form av uppvuxna träd.

I en lågpunkt i direkt anslutning till Åkerholmen 
ska ett större fördröjningsmagasin för dagvatten 
anläggas. Dagvatten från en större del av stads-
delen och Miloområdet hamnar här och samlas i 
en bassäng. Dammens storlek och möjlighet att 
tillskapa en permanent vattenspegel ska utredas i 
detaljplaneskede. Möjligheten att aktivera vatten-
ytan med hoppstenar, bryggor eller spänger ska 
tas tillvara.

Funktioner i parken

• En större lekplats med möjlighet till lek 
kombinerat med naturupplevelser,  till 
exempel en lekskog.

• Möjlighet till vattenlek, bryggor,  
spänger etc

• Tillgänglighetsanpassad gångväg upp  
– trappor och ramper ska anpassas efter 
terrängen och integreras i platsen.

• Sittmöjligheter med goda solvärden,  
gärna i anslutning till vatten.
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Fickparker

Inom området finns ett flertal mindre närparker - 
fickparker. En fickpark är ett mindre publikt rum 
i nära anslutning till bostaden. Fickparken får 
stor betydelse för livskvaliteten i den täta staden 
och är av särskild vikt för mindre rörliga grupper 
som exempelvis äldre och små barn. Där ska 
finnas möjlighet till sittplatser, lek, grönska och 
vattensamling vid regn. Parken bidrar till att för-
tydliga varje kvartersgrupps unika karaktär. Olika 
kvartersparker kan därför ha något olika funktio-
ner och karaktär givet platsens förutsättningar.

Parken är liten till ytan. Säkerställande av goda 
sol- och ljudförhållanden ska särskilt studeras i 
detaljplaneskede och sker genom placering och 
utformning av angränsande byggnader. I lägen 
med morgon- och förmiddagssol kan lekparker 
anläggas och i lägen med eftermiddagssol kan 
platser att sitta i solen och vila anordnas.

Fickparkerna ska vara oaser med hög kvalitet 
på material, utrustning och växtlighet. Varje kvar-
tersparks utformning preciseras i samband med 
kommande detaljplaner. 

Funktioner i parkerna

• Plats för lek. Lekplatsen nås av kvarterets 
barn utan att de behöver korsa trafikerade 
gator.

• Plats för vila i omsorgsfullt utformad  
parkmiljö med hög nivå i växtlighet,  
materialval,  möblering och utrustning.

Exempel på delvis permeabel markbeläggning inom enkla-
ver och i kvartersparker.

Exempel på utformning och användning av en kvarterspark. Här kan finnas inslag av både grönska, vatten och hårdgjorda ytor 
som möjliggör både lek och vila. Illustration: Strategisk Arkitektur.
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Parkstråk längs huvudgatan

Exempel på parkstråkets karaktär. Detta 6 meter breda grönstråk tillsammans med den 3 meter breda trottoaren blir ett gene-
röst grönt publikt rum att promenera, sitta och leka i. Illustration: Strategisk Arkitektur

Längs huvudgatan ska ett parkstråk med frodig 
grönska och med inslag av vattenelement skapas 
som gör det lätt och lockande att promenera eller 
cykla mellan stadsdelens parker. Parkstråket ökar 
tillgängligheten till stadens gröna rum och gör att 
staden upplevs grönare, samt mer promenad- och 
cykelvänlig. Det långa stråket blir ett parkstråk 
för promenader från norra Ursvik till södra och 
kopplar ihop stadsdelens parker och torg med 
angränsande naturområden.

Parkstråket är cirka sex meter brett, nio meter 
inkluderat gångbanan närmast husfasaderna, och 
ska utformas omväxlande som hårdgjord torgyta 
och som ordnade, blomstrande planteringar. De 
hårdgjorda ytorna ska förses med sittmöjligheter 
och kan tas i anspråk av uteserveringar där så-
dana är möjliga. De ordnade planteringarna ska 
innehålla i huvudsak blommande buskar, perren-
ner och träd av olika arter. Endast i undantagsfall 
kan odlingsbäddarna vara gräsytor. Trädplante-
ringar i parkstråket ska ge ett fritt uttryck genom 
trädens placering och i valet av arter. Parkstråket 
ska kontrastera mot den strikta trädraden på 
huvudgatans västra sida.

Husfasader längs huvudgatan kan med fördel 
förses med vegetation för att ytterligare  
förstärka parkstråket som en grön ryggrad  
genom stadsdelen. 

Dagvatten från huvudgatan ska tas om hand, 
filtreras och fördröjas i dagvattenlösningar i 
parkstråket. Utformningen av dessa ska studeras 
vidare i detaljplaneskedet.

Se även utformning av spårområdet längs 
huvudgatan i delen ”Gator och torg”.

Funktioner i parkstråket

• Sittmöjligheter anordnas. 

• Promenader genom ett grönt rum.

• Inslag av vatten.

• Blomsterprakt.
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Aktivitetsvallen
För att avskärma från buller och riskfaktorer från 
E18 och Ulvsundavägen föreslås en bullerav-
skärmande vägg med en höjd av cirka 10 meter 
över vägbanan. Väggen håller samma höjd som, 
och är en fortsättning på befintlig bergsskärning 
längst i söder.

Den del av bulleravskärmningen som vänder 
sig mot Ursvik utformas som en sluttande vall 
inåt området. Ambitionen är att den ska fungera 
som en aktivitetsvall och innehålla redskap för 
utövning av olika typer av idrott. 

Väggen mot E18 och Ulvsundaleden gestaltas 
som en mjukt vågformad stödmur av gabioner. 
Aktivitetsvallen blir på så sätt huvudsakligen 
dold mot Ulvsundavägen men delvis exponerad 
för att bidra till ett identitetskapande motiv mot 
vägen. Ljussläpp bör öppnas upp mot parke-
ringsgaraget i vallen, både mot Rinkebysidan och 
Ursvikssidan.

Perspektiv över aktivitetsvallen som omsluter stadsdelen 
och integreras med bebyggelsen där Ursviks Allé ansluter 
till Rinkeby. Illustration: Strategisk Arkitektur

Aktivitetsvallen blir en annorlunda park som ger möjligheter till en mängd olika aktiviteter. Illustration: Strategisk Arkitektur
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Gabionmuren blir Ursviks fasad mot väster 
och Rinkeby. För att bryta ner skalan och ge ett 
mjukare uttryck introduceras platåer på olika 
höjd över vägbanan genom kurvaturer i gab-
ionmurarna. Dessa platåer kan planteras med 
buskar, lägre träd och klätterväxter som kan växa 
upp längs muren. Platåerna kan också utsmyckas 
med konst och vegetationen effektbelysas för att 
ytterligare öka murens attraktivitet.

Vallen planteras och förses med gångstråk 
med belysning och sittmöjligheter. På aktivitets-
vallen ska ett nätverk av minst tre meter breda 
gångbanor finnas som angör lokalgatorna för att 
göra det lätt och lockande att träda in i parken.

Vegetationen kan bestå av olika arter av höga 
gräs och buskar. Ambitionen vid växtval ska vara 
hög men parken ska i sin helhet kräva ett lägre 
underhållsbehov än övriga parker.

Aktivitetsvallen kan användas för en mängd olika 
aktiviteter och förses med en löparbana som 
slingrar sig genom topografin och kan kantas av 
utomhusgymplatser för parkour mm. De plana 
delarna av parken kan användas för basket, fasta 
pingisbord och skatepark etc.

I den norra delen av parken ska en stor dag-
vattendamm anläggas. Denna föreslås ges en 
utformning med öppna vattenspeglar blandat 
med höga gräs- och vassruggar. Spänger och 
broar över dammen som entré till Järvafältet ska 
anläggas.

Gabionmuren med öppningar mot parkeringsgaraget och 
med beväxta platåer mot Ulvsundaleden. 
Illustration: Strategisk Arkitektur

Inspirationsbild över området med dagvattendammar 
under boroarna vid entrén från Ursvik till Järvafältet.

??!15°

!!!

??!15°

!!!

??!15°

!!!
Gestaltningsprincip som möjliggör skapandet av en tillgänglig park i brant sluttning. Illustration: Strategisk Arkitektur
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Genomförande och uppföljning
Fastställande av riktlinjer
Det övergripande gestaltningsprogrammet ska 
ses som en del av planprogrammet och ska därför 
fastställas politiskt tillsammans med planpro-
grammet.

Fördjupande gestaltningsprogram
Till varje detaljplan ska det övergripande ge-
staltningsprogrammet kompletteras med ett 
fördjupat gestaltningsprogram som i huvudsak 
ska behandla gestaltningen på kvartersmark i 
den aktuella detaljplanen. Det fördjupade gestalt-
ningsprogrammet ska för respektive detaljplan 
också innehålla detaljerad gestaltning av allmän 
plats avseende materialval, vegetation, belysning, 
möbler och övrig markutrustning, utformning av 
dagvattenhantering etc.  

Uppföljning av fördjupade  
gestaltningsprogram
Inför beslut om plansamråd inom respektive 
detaljplaneområde ska planhandlingarna och 
det fördjupade gestaltningsprogrammet jämföras 
med det övergripande gestaltningsprogrammet.

För att upprätthålla och förankra den framtag-
na visionen om Ursviks västra delar samt säkra 
kvaliteten i gestaltningen från plan till bygglov 
till genomförande ska exploteringsavtal tecknas. 
Staden ska genom exploateringsavtal reglera att 
byggherrarna följer det fördjupade gestaltnings-
programmet vid projektering, upphandling och 
uppförande av bebyggelse samt att byggherrarna 
ska ha kostnadsansvaret för dess genomförande. 

I exploateringsavtalen ska det också regleras 
att byggherrarna ska förbinda sig att följa en 
särskild process inför bygglovsansökan. Detta 
innebär bl.a. att innan byggherrarna ansöker om 
bygglov ska bygglovhandlingar delges stadens 
plan- och projektenhet som ska ge sitt skriftliga 
godkännande av handlingarna. Processen inne-
bär också att byggherren under perioden innan 
ansökan om bygglov ska förbinda sig att delta på 
ett antal samordningsmöten tillsammans med 

sin arkitekter, stadens projektenhet, planenhet 
samt bygglovsenhet. Samordningsmötena syftar 
till att underlätta samordningen av gestaltnings-
arbetet och att förankra det fördjupade gestalt-
ningsprogrammet i den kommande bygglovspro-
cessen. 

I samband med att en markägare överlåter 
mark till en byggherre ska markägaren meddela 
staden om detta. Staden kallar byggherren till ett 
möte med ansvarig planhandläggare, bygglovsar-
kitekt och projektenheten. Staden är mötesledare 
och ska i syfte att skapa förståelse och kunskap 
om gestaltningsprogrammet, informera byggher-
ren om det fördjupade gestaltningsprogrammet 
samt beskriva processen som byggherren genom 
avtal förbundit sig att följa. 

Under och efter genomförandet av respektive 
detaljplan ska uppföljning och utvärdering kon-
tinuerligt ske mellan staden och byggherrar för 
att ta tillvara erfarenheter och kunskap som kan 
tillämpas i kommande detaljplaner och andra 
projekt. 

Tillämpning i detaljplan
Vad som får regleras i en detaljplan är begränsat. 
För att säkerställa att gestaltningsmålen uppfylls 
utöver vad som kan garanteras genom detaljplan 
måste gestaltningsmålen vara väl förankrade hos 
alla berörda aktörer.

För att säkerställa att gestaltningsfrågorna 
tillämpas på ett juridiskt hållbart sätt ska mål och 
riktlinjer översättas till planbestämmelser i den 
omfattning som bedöms lämplig och nödvändig. 
En hänvisning till planbeskrivningen istället 
för gestaltningsprogrammet ökar chanserna att 
målen tillämpas eftersom planbeskrivningen är 
en antagandehandling och det dokument som 
ska åtfölja detaljplanen. Om kravet på tydlighet 
uppfylls vid hänvisningar till planbeskrivningen 
ger det goda chanser att gestaltningsidéerna kan 
uppfyllas.
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Medverkande
Projektgrupp

I arbetet med gestaltningsprogrammet har följan-
de tjänstemän på Stadsbyggnads- och miljöförvalt-
ningen medverkat:

• Anneli Eskilsson (projektledare t.o.m. våren 
2014), planeringsenheten

• Sara Johansson (planarkitekt),  
planeringsenheten

• Pia Ekström (miljö- och grönfrågor),  
miljöenheten

• Axel Nelstrand (trafikfrågor),  
tekniska enheten

• Kerstin Fogelberg (grön- och  
gestaltningsfrågor), stadsträdgårdsmästare 

• Anna Sahlin (projektledare för Ursvik),  
projektenheten

• Linda Elmqvist (projektassistent),  
projektenheten

• Jörgen Palm (exploateringsfrågor),  
projektenheten/Grontmij

I projektgruppen har även markägarna  
Ursviks KB medverkat genom: 

• Robert Thorstenson 

• Anders Lindberg 

samt Förvaltaren genom:

• Urban Holm

Gestaltningsprogrammet grundas på struktur-
koncept av Strategisk Arkitektur genom: 

• Jan Ytterborn Arkitekt SAR/MSA

• Magnus Lundström Arkitekt SAR/MSA

• Cage Copher Arkitekt SAR/MSA

Tjänstemannastyrgrupp

• Göran Langer, förvaltningschef på Stads-
byggnad- och miljöförvaltningen

• Kerstin Fogelberg, stadsträdgårdsmästare

• Anna Sahlin, projektledare för  
Ursvik

• Charlotte Richardsson  
(planchef, Sbg stad t.o.m. 2013)

• Karin Milles (stadsarkitekt, Sbg stad t.o.m. 
2013)

Politisk styrgrupp

En kontinuerlig avrapportering till Sundbybergs 
stads exploateringsutskott samt stadsbyggnads- 
och miljönämnd har genomförts under progra-
marbetet. 


