
VISION
Madendalen
V I SI O N S S A M R Å D  2 0 1 8

DNR KS-0417/2016    WWW.SUNDBYBERG.SE



2

Innehåll
Förord  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 3

Bakgrund  ......................................................................................................................................................................................................................................  5

Scenario 1  ....................................................................................................................................................................................................................................  8

Scenario 2  ..............................................................................................................................................................................................................................  10

Sju stadsbyggnadsprinciper .......................................................................................................................................... 12

     1. Service i första rummet .........................................................................................................................................  14

     2. Naturlig rörelse  ...............................................................................................................................................................................  18

     3. Olika karaktärer nära ...................................................................................................................................................... 24

     4. Samtidig vistelse .......................................................................................................................................................................  28

     5. På naturens villkor  ............................................................................................................................................................... 30

     6. Solen räknas ...........................................................................................................................................................................................  34

     7. En plats med kontinuitet  ................................................................................................................................  36

Tidplan  ...........................................................................................................................................................................................................................................  38

Preliminär etappindelning  ...............................................................................................................................................  39



3

Madendalen är en del av en sammanhållen stad. Med hjälp av nya kvarter, 
mötesplatser och gröna stråk kopplas Sundbybergs stad samman i ett kontinuerligt 
offentligt rum och det blir enkelt att röra sig till fots och med cykel. Nya mötes-
platser ger rum för samvaro och aktiviteter med god tillgänglighet för människor i 
alla åldrar. Utbyggnaden av servicefunktioner såsom förskola, skola och äldreomsorg 
håller jämna steg med stadens tillväxt. Madendalen utvecklas för att ge fler möjlighet 
att bo och arbeta här och för att skapa bättre förutsättningar för stadsliv.

Madendalen ska byggas med inspirerande stadsrum som präglas av en god arkitektur. 
Hög exploatering i ett centralt läge stärker regionens utveckling och tillför kvaliteter 
till anslutande stadsdelar. Tillgängligheten till grönområden och vatten i Madendalen 
ger förutsättningar för livskvalitet. Madendalen utvecklas med hjälp av nya smarta 
lösningar som gör tillvaron enklare och minskar påverkan på miljön.

Välkommen till Madendalen  
i Sundbyberg!

Visionen för Madendalen 
bygger på Sundbybergs 
nya översiktsplan som 
antogs 23 april 2018;
Sundbyberg 2030  
– Urbant och Hållbart.



F OTO :  S A R A  W I DÅ S

 Östra Madenvägen idag.



Bakgrund
Stockholmsregionen växer och utvecklas. 
I de nya områden som skapas och de 
gamla som får en ny form vill Sundbyberg 
skapa förutsättningar för en fungerande 
stad med hållbara transporter och jämlik 
tillgång till nyttigheter för alla. Det förut-
sätter ett sammanhängande gatunät och 
god gångframkomlighet inom och mellan 
samtliga stadsdelar.

Mitt i Sundbyberg löper idag motorleden Enköpings-
vägen i öst-västlig riktning som en fysisk barriär 
och ett hinder för lokal tillgänglighet. Genom att 
omvandla Enköpingsvägen till stadsgata och kom-
plettera strukturen med tillkommande bostads- och 
verksamhetsbebyggelse kan samma gata istället 
stärka närheten mellan människor och stadens  
olika delar.

Under hösten 2013 öppnade en ny sträckning  
av E18 vilket innebär att Enköpingsvägen övergått  
i kommunalt huvudmannaskap. Detta har möjlig-
gjort en omvandling från led till stadsgata. Under 
2015 upphörde Enköpingsvägen dessutom att vara  
rekommenderad väg för farligt gods. Därmed  
behövs inte längre samma skyddsavstånd och   

staden kan minska den befintliga gatubredden,  
sänka hastigheten på vägen samt möjliggöra bostads- 
och verksamhetsbebyggelse i anslutning till vägen. 

Två scenarion har arbetats fram, som inte bara 
påverkar anslutande stadsdelar men även regionens 
arbetsplatser och trafiksystem.Det har därför 
bedömts rimligt och värdefullt att säkerställa att 
synpunkter från allmänhet, politik och myndig-
heter inhämtas tidigt i processen och inarbetas i 
den kommande planprogramhandlingen. Med det 
syftet har ett visionsdokument formulerats.

Politiskt uppdrag
Ett planarbete är inlett för att möjliggöra utveckling 
av området kring Enköpingsvägen, det som nu 
kallas Madendalen. Inriktningen för arbetet är att 
Enköpingsvägens barriäreffekt byggs bort och att  
ny exploatering skapar trivsamma miljöer med 
förutsättningar för hälsosamma transportmönster, 
generösare service, fler bostäder och en mer jäm-
lik tillgång till stadens utbud. Arbetet ger även 
stärkta rumsliga förutsättningar för möten mellan 
människor. Sundbybergs stad strävar efter effektiv 
markanvändning och ett ansvarsfullt hushållande 
med kommunens och regionens begränsade mark-
yta i kollektivtrafiknära lägen.
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Politik

Dialog

Expertis

I L LU S T R AT I O N :  S U N D BY B E R G S  S TA D



6

Allmänhetens önskemål
Under hösten 2016 genomförde staden en dialog  
med nuvarande och framtida boende och verksamma 
i Sundbyberg. Resultatet från de dialoger som genom-
förts i Sundbyberg under de senaste åren utgjorde 
grunden i dialogen för Madendalen. De funktioner 
som Sundbybergarna tidigare önskat sammanställdes 
i en webbenkät, som nära 400 personer svarade på. Ett 
positivt resultat var att åldersgrupperna 0-18 och 18-45 
fanns representerade i avsevärt högre utsträckning 
än vad som är vanligt i samrådsprocesser. Resultatet 
av webbdialogen och de önskemål som framkom där 
har varit vägledande i utformningen av visionen för 
Madendalen. De 10 mest efterfrågade kvaliteterna för 
en ny stadsdel finns presenterade här intill. För mer 
detaljerad läsning vänligen besök projektets webbplats 
genom kommunens hemsida. 

Experternas medskick
Framtagandet av vision Madendalen har vägletts av 
erkänd kunskap om vad som utgör goda livsmiljöer. 
Bland det som påverkar miljöers kvalitet återfinns  
särskilt ljudmiljö, luftmiljö och ljusförhållanden.  
Dessa tre är på olika sätt direkt kopplade till folkhälsa 
och allmänt välbefinnande och har varit en del av  
förutsättningarna för att utvärdera visionen.

Goda livsmiljöer är även beroende av sådant som 
möjliggör en god försörjning av staden, exempelvis 
kraftförsörjning, hantering av regnvatten, transporter 
av människor och gods, vatten/avlopp och mycket mer. 

Många av dessa funktioner har en logistik eller infra-
struktur som kan innebära risker för människors hälsa. 
Vissa andra upplevs som trygghetsstörande. Ett sätt  
att hantera dessa funktioner är att förlägga dem någon-
stans där få människor bor eller vistas. Som konsekvens 
utvecklas då delar av staden till infrastrukturlandskap 
där funktioner såsom ställverk, externhandel, kollek-
tivtrafikdepåer och motorvägar samlas. Här känner sig 
människan sällan välkommen, och då dessa funktioner 
kan vara svåra eller omöjliga att ta sig förbi utgör de 
barriärer mellan stadens olika delar. Idag är Enköpings-
vägen genom Sundbyberg ett sådant område. Under 
1900-talet har denna typ av områden successivt flyttats 
längre ut från regionkärnan, allt eftersom staden växt. 
I vision Madendalen arbetar staden för att planera in 
dessa funktioner och införliva dem på ett sätt som gör 
staden hel. 

Ett effektivt resursutnyttjande förutsätter en  
strategisk placering av all sorts samhällsservice.  
Det vi behöver för vår vardag måste ligga på rätt plats.  
I den hållbara staden är det därmed centralt att funk-
tioner placeras strategiskt, nära de människor som har 
behoven. I arbetet med vision Madendalen har det  
varit viktigt att utforska hur samhällsviktiga verk-
samheter kan anpassas för att bättre integreras i den 
stadsmiljö som skapas. Sociala värden har varit centrala 
för planeringen avseende densitet samt lokalisering av 
handel, skolor, arbetsplatser och mötesplatser.

Caféer

Småbutiker

Restauranger

Små parker 

Uteserveringar

Trädalléer

Pubar

Torg

Bilfria gator

Odlingslotter

10  
I TOPP FRÅN  
WEBBDIALOGEN
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Platsens förutsättningar
Madendalen ligger där den gör för att landskapet har 
givit förutsättningar till effektiva transporter under 
lång tid. Den långa historien som transportled har gjort 
Madendalen väl integrerad i det regionala vägnätet 
och områdets position lättillgänglig. Landskapets 
långsträckta dalgång och anslutande höjder innebär 
specifika utmaningar och möjligheter. Omkringlig-
gande bebyggelse såsom Hallonbergen, Ör och Rissne 
ligger skilda åt på olika höjder. Dalgångens lågpunkt 
och riktning underlättar rörelse i öst-västlig riktning, 
medan höjdskillnaderna gör kopplingar i nord-sydlig 
riktning blir mer utmanande. Lågpunkten innebär 
även att den mest effektiva hanteringen av dagvattnets 
avrinning från omkringliggande områden är här. 

Alla dessa förutsättningar: hög centralitet, höga 
dagvattenflöden och starka höjdskillnader, har varit 
strukturerande i vilka typer av kvaliteter som bedömts 
kunna skapas just här.

Visionssamråd och tidplan
Denna vision har tagits fram för att kunna genomföra 
ett visionssamråd, som blir en tidig avstämning kring 
de idéer och utredningar som har tagits fram hittills 
för Madendalens utveckling. Visionssamrådet kommer 
sedan att följas av ett planprogram (enligt PBL) som  
föregår detaljplanerna. Se preliminär tidplan på sidan 38.  

Visionen syftar till att utreda och väcka frågor kring 
en möjlig utbyggnad av Madendalen under en lång tid 
framöver, riktlinjen för genomförande är cirka 20-30 år. 

Sammanvägt
Genom att väga samman allmänhetens och politikens 
önskemål med platsens förutsättningar, samtgenom 
att testa resultatet mot indikatorer för folkhälsa, har en 
stadsbyggnadsvision med ett antal principer arbetats 
fram. För att ytterligare testa lämpligheten i förslaget 
har två skilda scenarier utformats från samma bas: 
scenario 1 och scenario 2. De två scenarierna och de  
sju stadsbyggnadsprinciperna presenteras i detta  
dokument, Vision Madendalen 2018. Vision Maden-
dalen ger en stadsdel som på ett hållbart sätt länkar 
samman norra och södra Sundbyberg.

Stadsbyggnadsavdelningen
Sundbybergs stad, maj 2018

– Ren luft

– Tysta offentliga platser

– Höga gångflöden

Indikatorer för  
god folkhälsa
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Scenario 1

I L LU S T R AT I O N :  D I N E L L  J O H A N S S O N

Scenario 1 innefattar utöver tillkommande bostäder även 

en omfattande kontorsetablering. Kontor ger en större 

dagbefolkning vilket i sin tur ger underlag för ett generöst 

handelsutbud samt ett större antal människor i rörelse  

på gator och torg. Scenariot ger resandeströmmar både till 

och från området under morgon- såväl som eftermiddags-

rusning. Scenario 1 är tätare än scenario 2, med ett exploa-

teringstal 1,4 på områdesnivå, eftersom kontorsbebyggelse 

kan uppföras med högre hushöjder utan att vistelsekvaliteter 

påverkas negativt. Scenario 1 benämns som scenario  

HÖG/SKÖN i bilagda utredningar.

I L LU S T R AT I O N :  WA R M  I N  T H E  W I N T E R
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Ny bebyggelse, vision

Planerad bebyggelse

Befintlig bebyggelse
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Scenario 2
Scenario 2 har samma övergripande bebyggelsestruktur  

som scenario 1, men utgörs nästan uteslutande av bostads- 

bebyggelse. Dagbefolkningen är därmed lägre och utbudet 

av handel mer begränsat. Resandeströmmar är relativt enkel-

riktade, med utpendling under morgontimman och inpend-

ling under eftermiddagstimman. Scenario 2 har fått sitt namn 

från att bostadsbebyggelse medför behov av soldränkta och 

gröna bostads-, förskole- och skolgårdar. Tätheten är därmed 

lägre än scenario 1 med ett exploateringstal 1,1 på områdesnivå, 

trots att bebyggelsen har samma övergripande struktur.  

Scenario 2 benämns som scenario MID/GRÖN i bilagda  

utredningar.



11I L LU S T R AT I O N :  WA R M  I N  T H E  W I N T E R

Ny bebyggelse, vision

Planerad bebyggelse

Befintlig bebyggelse

Ny bebyggelse, vision

Planerad bebyggelse

Befintlig bebyggelse
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Sju stadsbyggnadsprinciper

1. Service i första rummet 
HANDEL, VERKSAMHETER & FLÖDEN

2. Naturlig rörelse  
GATUSTRUKTUR, MILJÖ & KOLLEKTIVTRAFIK

3. Olika karaktärer nära  
GATURUM, TOPOGRAFI & BLANDSTAD
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I L LU S T R AT I O N E R :  W H I T E  A R K I T E K T E R

4. Samtidig vistelse 
FLÖDEN, MÖTESPLATSER & INTEGRATION

5. På naturens villkor  
PARKER, VATTEN & GRÖNA KOPPLINGAR

6. Solen räknas 
SOL, VISTELSE & GRÖNA GÅRDAR

7. En plats med kontinuitet 
KULTURHISTORIA & FORNLÄMNINGAR
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1. Service i första rummet

Ett sammanhängande gatunät med rätt 
korsningstäthet, boende- och kontorstäthet 
samt regional tillgänglighet ger förut- 
sättningar för ett generöst serviceutbud.

Vid webbdialogen hösten 2016 blev det tydligt att  
efterfrågan på service i området är hög. I Sundbybergs 
mellersta delar: Ursvik, Rissne, Hallonbergen, Ör och 
Brotorp uttrycker boende och verksamma en önskan 
om en ökning av nära nog all typ av offentlig och 
kommersiell service. Områdena, framför allt de norr 
om Enköpingsvägen, är utpräglade bostadsområden 
och respektive stadsdel är rumsligt avgränsat från de 
omkringliggande. Det begränsar rörelse till fots och 
innebär närvaro i det offentliga rummet under färre 
av dygnets timmar. Under dessa omständigheter har 
butiker, restauranger och cafeer svårt att överleva. 

Vid planeringen av Madendalen har en genom- 
lysning av vilka faktorer som ger förutsättningar för  
en livskraftig offentlig och kommersiell service genom-
förts systematisk. Arbetet har resulterat i ett förslag till 
ett sammanhängande offentligt rum av gator, torg och 
parker. Det ger den grundläggande infrastruktur som 
krävs för att människor ska kunna röra sig inom och 
mellan stadsdelar. Det har även genererat ett förslag till 

markanvändning som ger människor anledning att  
vistas i det offentliga rummet både på kvällar och 
dagar, det vill säga en blandning av bostäder/natt- 
befolkning och arbetsplatser/dagbefolkning. Särskilt 
den kommersiella servicen är beroende av att det  
finns arbetsplatser i området för sin överlevnad. 

En analys av regionen visar att det finns en efter- 
frågan på handel just i detta område, redan utan till-
kommande bebyggelse. Omfattningen på efterfrågan 
motsvarar en större galleria eller ett köpcentrum, vilken 
av egen kraft kan utgöra en målpunkt. Utan en god kol-
lektivtrafik riskerar besökare att i hög grad bli beroende 
av bil för att ta sig till den nya handelsdestinationen. 

Arbetet har även utrett under vilka förutsättningar ett 
generöst handelsutbud kan skapas, i en trivsam stadsmiljö 
med hållbara transporter. Bakgrunden är att boende och 
verksamma i Sundbyberg inte bara önskar sig butiker.  
De vill också ha torg, uteserveringar och bilfria gator. 

Illustration sidan 15, övre bilden:
Föreslagen lokalisering av kontor enligt scenaro 1. Kontor lokaliseras  
i de kvarter som har mått understigande 45 meter fastighetsdjup.

Illustration sidan 15, nedre bilden:
Föreslagen kontorsutbredning enligt scenario 2.   
Kontor lokaliseras där de viktigaste stråken möts.

SCENARIO 1 SCENARIO 2

BOSTÄDER

KONTOR/HANDEL

SAMHÄLLSERVICE

I L LU ST R AT I O N :  W H I T E
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ENKÖPINGSVÄGEN

MADENVÄGEN

ENKÖPINGSVÄGEN

MADENVÄGEN

I L LU S T R AT I O N :  S E M R É N  &  M Å N S S O N

I L LU S T R AT I O N :  S E M R É N  &  M Å N S S O N

 Scenario 1

 Scenario 2
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Scenario 1
Scenario 1 utgår från att ett kontorskluster etableras i 
Madendalen. En analys av marknaden visar att efter-
frågan på kontor i läget uppkommer först då ett större 
sammanhang av arbetsplatser kan åstadkommas.  
Områdets strategiska läge i regiondelen är med andra 
ord i sig inte tillräckligt för att skapa efterfågan på  
kontor. Därutöver krävs service, då tillgång till urbana 
verksamheter är starkt drivande av efterfrågan på 
kontor. Med urbana verksamheter menas sådant som 
butiker, restauranger, caféer, kulturverksamhet, med 
mera. På så sätt driver alltså service och arbetsplatser 
efterfrågan av varandra. 

För att testa effekterna av ett kontorskluster i  
Madendalen har ca 30 000 arbetsplatser ritats in i för-
slaget. Analysen visar att så många arbetsplatser skapar 
ett underlag för omfattande handel och service. Det ger 
även möjlighet att skapa kraftiga gångflöden genom 
att strategiskt placera ut starka målpunkter i gatunätet,  
som en framtida tunnelbanestation, vilket i sin tur  
ytterligare stärker underlaget för service.

Scenario 2
I scenario 2 har det utretts vad som händer om önske-
målet inte är den folkrikare gatumiljön, utan istället en 
grön och välformad stadsdel som tillskott till mellersta 
Sundbyberg. Analysen visar att en tillkommande  
bostadsbebyggelse leder till högre gångflöden än vad 
som återfinns i området i dagsläget, även med en  
begränsad dagbefolkning. 

Det prognosticerade gångflödet längs det framtida 
centrala stråket längs Madenvägen kan jämföras med 
flödet på Sturegatan i centrala Sundbyberg. De starkaste 
flödena i närområdet är dock de som leder till viktiga 
noder som service och tunnelbanestationer i Rissne  
och Hallonbergen.

Illustration nedan:
Uppmätta flöden i Sundbybergs 
centrum, som referens för gångflöden 
i prognoser till höger. Högsta flödet 
återfinns på Landsvägen i höjd med 
Sundbybergs torg

JÄRNVÄGSGATAN

LANDSVÄGEN

STUREGATAN

ST
AT

IO
NSG

AT
ANES

PL
AN

AD
EN
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Illustrationer:
Prognosticerade gångflöden  
enligt scenario 1 (med tunnelbana), 
övre, respektive scenario 2 (utan 
tunnelbana), nedre. 

B I L D E R  O C H  U N D E R L AG :  S PAC E S C A P E
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2. Naturlig rörelse

Hälsan främjas när boende, verksamma och  
besökare rör sig med muskelkraft och förnybar  
energi. I Madendalen har gång och cykel  
(anpassat för personer med funktionsned-
sättning) företräde i gaturummet. Kapacitets-
stark kollektivtrafik prioriteras för en tryggare 
och trivsammare miljö, bättre hälsa och ett 
stabilare klimat. Genom hållbart resande 
minskas partikel- och koldioxidutsläpp.

Sex av de tio funktioner som hamnade på tio i topp vid 
webbdialogen hösten 2016 innefattar sådant som är 
direkt beroende av att stadens naturliga flöden är starka 
och väl genomtänkta. Caféer, småbutiker, restauranger, 
uteserveringar, pubar och bilfria gator är alla beroende 
av att många människor går och cyklar längs de stråk 
där de är belägna. Små parker, trädalléer, torg och stads- 
odling ökar trivsel och har en välgörande effekt när de 
även är tysta och utan föroreningar. Med andra ord är  
de funktioner som allmänheten efterfrågat för Maden- 
dalen i hög utsträckning beroende av hållbara trans-
porter. Det innebär en kombination av en väl samman-
hängande gatustruktur, strategiskt placerade målpunkter, 
prioritering av gång och cykel i gaturummet och ett  
generöst utbud av kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Framtagandet av vision Madendalen har vägletts  
av kunskap från Naturvårdsverket, Boverket och FNs 
stadsbyggnadsråd UN Habitat, om vad som utgör goda 
livsmiljöer. Bland de faktorer som påverkar miljöers 
kvalitet är ljudmiljö och luftmiljö. Dessa är på olika sätt 
direkt kopplade till folkhälsa och allmänt välbefinnande, 
såväl som till hållbara transporter. För att bedöma hur väl 
förslaget kan möta stadens målbild för den bebyggda 
miljön, formulerad i den nya översiktsplanen samt i 
stadens antagna mobilitetsprogram hösten 2017, har 
ljudmiljö och luftmiljö analyserats.

Trafikbuller
Den absolut mest signifikanta förändringen av trafik-
bullersituationen är sänkningen av både hastighet och 
fordonsmängd på Enköpingsvägen. Bedömningen är att 

detta är avgörande för att kunna utveckla området till 
den stadsmiljö som efterfrågas. Introduktion av bilfria 
gator och gångfartsgator minskar trafikbuller och skapar 
bra möjligheter för exploatering av området. Det trots 
att trafikbullret fortfarande blir signifikant, speciellt för 
Enköpingsvägen.

Luftmiljö
Det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft är definierat 
av Sveriges riksdag. Senast år 2020 ska halterna av 
luftföroreningar underskrida lågrisknivåer för cancer 
och riktvärden för skydd mot sjukdomar, påverkan på 
växter, djur, material och kulturföremål. Miljökvalitets-
målen med preciseringar anger en långsiktig målbild 
för miljöarbetet och ska vara vägledande för myndig-
heter, kommuner och andra aktörer. Därför har projekt 

I L LU ST R AT I O N :  W H I T E
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 Sektion Enköpingsvägen.

 Sektion Madenvägen.  Planskiss Madenvägen.

I L LU S T R AT I O N :  WA R M  I N  T H E  W I N T E R
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Madendalen bett luftvårdsexperter bedöma förslaget 
utifrån just miljömål. I analysen har det framkommit 
att det mål som är svårast att klara är det för partiklar. 
Partiklar i trafikmiljön orsakas främst av dubbdäckens 
slitage på vägbanan, men bildas också vid nötning av 
bromsar och däck. Med andra ord räcker inte förnybara 
drivmedel eller nyttjande av elbilar för att god luftmiljö 
ska uppnås. PM10 är en indexering som används av 
tillsynsmyndigheter runt om i världen som ett mått på 
luftburna partiklar. Längs starkt trafikerade vägar utgör 
slitagepartiklarna huvuddelen av PM10-halterna. Under 
perioder med torra vägbanor vintertid kan bidraget från 
dubbdäckslitaget vara 80-90% av totalhalten. 

På kort sikt har partiklar från slitage av dubbdäck 
negativa hälsoeffekter när det gäller hjärt- och lung-
sjukdomar, samtidigt som de leder till ökade besvär för 
exempelvis astmatiker. Även exponering under lång tid 
påverkar hälsan.

Analysen av förslaget visar att maxflödet längs de 
västra delarna av Enköpingsvägen högst får utgöras av 
2 300 fordon per dygn om miljömålet ska uppnås. De 
scenarier för bilinfrastrukturen som är framtagna ger  
att Enköpingsvägen fullt utbyggt trafikeras med mellan  
13 900 och 25 400 fordon per årsmedeldygn, det vill 
säga från sex till elva gånger rekommenderad belastning.  

Förslag till bebyggelse inom Madendalen har utformats 
enligt flera strategier, för att svara mot resultaten av  
analysen. En strategi har vilat på gatunätets kontinuitet, 
vilket ger grundläggande förutsättningar för goda gång- 
flöden. Därutöver har ett förslag till hierarki mellan 

gator för biltrafiken tagits fram, där bussens framkomlig- 
het jämkats med behovet av tysta och rena offentliga 
miljöer. En del gator har helt fredats från biltrafik som 
till exempel områdets mest välintegrerade gatusträcka, 
Madenvägen mellan Oxenstiernas allé och Milstens- 
vägen.

Mål för färdmedelsfördelning
En utgångspunkt för arbetet med framtida trafiklösningar 
i Madendalen har varit det stadsövergripande målet  
för färdmedelsfördelning som beskrivs i stadens Mobili-
tetsprogram. Målet innebär en framtida färdmedels- 
fördelning där 40% av resorna görs med kollektivtrafik, 
20% till fots, 20% med cykel och 20% med bil. År 2016 
utgjordes ca 30% av resorna i Sundbyberg av bil, ca 
16% gång och ca 9% cykel. Kollektivtrafikresor utgör  
ca 44% av dagens resor i kommunen.

 I en tät stad minskar behovet av att färdas med bil, 
siffran ligger på till exempel på ca 15% av antalet resor 
som görs i Stockholms innerstad. Närheten till butiker, 
skolor och god kollektivtrafik i Madendalen är en förut-
sättning för att nå målet om 20% personbilsandel.  

Justering av vägar
I denna vision presenteras Enköpingsvägen med en 
något justerad sträckning jämfört med dagens, detta för 
att få en bättre byggbar yta kring vägen och för att den 
nya stadsgatan ska kunna ansluta bättre till befintlig 
bebyggelse. 

Även Östra Madenvägens befintliga läge förslås 
förändras för att få ett enhetligt och lättorienterat  
stråk som följer bäckens sträckning genom området.  
Enköpingsvägen föreslås ges en sektion om 34 meter 
och utformas med ett körfält i vardera riktningen samt 
dedikerade kollektivtrafikkörfält. De analyser som  
genomförts visar att det endast är alternativet med  
markanvändning enligt scenario 1 i kombination med 
ett körfält för personbilstrafik i vardera riktningen som 
har möjlighet att nå stadens mål om högst 20% person-
bilstrafikandel år 2030.

Kollektivtrafik
För att uppnå målet om en hög andel kollektivtrafik- 
resenärer i Madendalen är det viktigt att kollektivtrafiken 
görs kapacitetsstark och attraktiv. I de två scenariona 
har olika lösningar för kollektivtrafikförsörjning prövats. 

I scenario 1, som har en nyexploatering som förutom 
bostäder omfatta cirka 30 000 arbetsplatser, utreds  
möjligheten till en förlängning av tunnelbanenätets 
gula linje från Arenastaden vidare till Madendalen, 
eventuellt via Hallonbergen C. Detta scenario innebär 
en större investering i ny infrastruktur och omfattar 
även ett behov av stärkt lokal busstrafik i öst-västlig 
rikting.

I scenario 2 antas en mindre investering i infrastruk-
tur och den planerade exploateringen i Madendalen 
tillgodoses med busstrafik som knyter samman området 
med de viktiga noderna i Rissne och Hallonbergen.
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 Gatustruktur.



Scenario 1
Strukturen på vägar och gator är inte olika i de två olika 
scenariona, utan den stora skillnaden är tillgången på 
kapacitetsstark kollektivtrafik.

I Scenario 1 har möjligheten att förlänga tunnel- 
banans gula linje vidare från Arenastaden till Maden- 
dalen utretts inom ramarna för arbetet med Vision 
Madendalen. Scenario 1 innefattar utöver tillkommande 
bostä der även en omfattande kontorsetablering. Kontor 
ger en större dagbefolkning, vilket i sin tur ger underlag 
för ett större handelsutbud. Scenariot ger därmed  
resandeströmmar både till och från området under  
mor gon- såväl som eftermiddagsrusning. Det ger ett 
högre nyttjande av investering i infrastruktur vilket i sin 
tur kan motivera en större investering i kapacitetsstark  
kollektivtrafik. Utredningen visar att beläggningen 
på linjen ökar från prognosticerade 20-30% vid änd-
hållplats till 40-60%, och till 100% vid Arenastaden. 
Utredningen indikerar att den etablerade målpunkten 
Arenastaden förstärks avsevärt, samtidigt som en ny 
stark målpunkt nordväst om Stockholms innerstad 
skapas. Ett starkt stråk från Hagastaden via Arenastaden 
till Madendalen bildas, med potential att stärka hela 
regionens attraktivitet.

Scenario 2
Pendlingsströmmarna i scenario 2 är mer enkelriktade, 
mot innerstaden på morgonen och omvänt på efter-
middagen, eftersom exploateringen främst utgörs av 

bostadsbebyggelse. Som alternativ till tunnelbana har 
här en tillkommande bussetablering utretts, ett arbete  
som ska fördjupas i kommande planeringsskede.  
Hittillsvarande utredning indikerar dock att bilandelen 
i detta scenario blir högre än i scenario 1.
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E18 österut från Ursviksvägen.  F OTO :  H Å K A N  B L A N C K

Illustration sida 23:
Scenario 1 med föreslagen 
tillkommande tunnelbana, en 
förlängning av gul linje från Mall 
of Scandinavia via Hallonbergen. 
Buss 157 flyttas från Rissneleden 
till Enköpingsvägen. Planerad 
tvärbana mot Kista är illustrerad.
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 Föreslagen kollektivtrafik.
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3. Olika karaktärer nära

Den stora topografiska variationen möjliggör 
för olika användningar och karaktärer att 
komma rumsligt nära. Genom tillgängliga 
kopplingar kan en intensiv affärsgata övergå 
till ett rofyllt bostadsområde eller en utblick 
över stadsdelen inom några få steg. 

Nivåskillnader i stadslandskapet medför utmaningar  
i att ta sig från en punkt till en annan. Särskilt personer  
med begränsningar i den fysiska rörligheten kan 
uppleva att nivåskillnader utgör barriärer. Samtidigt 
medför ett skifte i markhöjd att starka vistelsekvaliteter 
kan skapas. Med stora nivåskillnader kan vi både skapa 
dramatiska och vackra stadsrum såväl som planera med 
djup, det vill säga skapa förutsättningar för inte bara 
en karaktär inom ett visst område, men flera. I förslaget 
för Madendalen tar vi detta till vara för att bevara de 
kvaliteter av ro och lugn som återfinns i de befintliga 
bostadsområdena på höjderna; Hallonbergen, Rissne 
och till viss mån Ursvik, samtidigt som det liv och  
rörelse som efterfrågas tillskapas och tillgängligörs i  
dalen emellan dem. 

Inom Madendalen finns en blandning av bebyggelse 
som ska samexistera; bostäder, kontor och handel av 

I L LU S T R AT I O N :  D I N E L L  J O H A N S S O N

olika slag. En gata i området kan till exempel kantas av 
bostäder på ena sidan och kontor på andra sidan. Mötet 
dem emellan blir fruktbart och grundar för lokal service 
och ett, över hela dygnet, levande gaturum.

Diversitet
Närheten mellan olika användningsområden, som 
bostäder, kontor och verksamheter, är en viktig princip i 
arbetet med Madendalen. Områdets södra del innehåller  
allt från kala, branta klippväggar och skogbeklädda 
kullar till depåområde för tunnelbanan. I vision  
Madendalen har områdets topografi setts både som 
en utmaning och en möjlighet, där höjdskillnaderna 
överbryggs genom bebyggelse. Husen placeras ofta 
tvärs höjdkurvorna för att ansluta till både den övre och 

nedre nivån. Bostadgårdarna kan därmed bli ordentligt 
kuperade i vissa lägen, vilket både skapar intressanta 
rum, men också ställer krav på kvalitativa lösningar.

Madendalen är en blandstad, där bostadskvarter  
möter kontorsbebyggelse längs samma gata och, där  
flödena är starka, även inhyser verksamheter och  
lokaler i bottenvåningarna.

Tillgängligt trapptorg
Ett trapptorg ligger strategiskt i knutpunkten mellan 
Rissne, Hallonbergen och Madendalen för att samla 
viktiga flöden till en publik och omsorgsfullt utformad 
plats. Torgytan ligger på Enköpingsvägens nivå, men 
även vägen upp för berget ska inkluderas i rummet 
och erbjuda mindre publika ytor på fler nivåer. Platsen 

I L LU ST R AT I O N :  W H I T E
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är därmed både en visuell och fysisk koppling mellan 
nytt och befintligt samt mellan det övre lugna bostads-
området och den nya livfullare gatumiljön på det lägre 
planet.

Scenario 1
Med sin täthet och höga gångflöden möjliggör scenario 
1 en stor variation av användningar längst samma gata. 
Inom promenadavstånd hittar besökare såväl livliga 
platser med kontor, verksamheter och service i botten-
våningarna, såväl som lugnare parkrum och bostads-
kvarter. Den nya tunnelbanestationen innebär, utöver 
ett mer aktiverat gaturum i dalen, även att den regionala 
tätheten och närheten blir avsevärt högre än  
i scenario 2.

Scenario 2
Båda scenarier hanterar områdets höjdskillnader och 
förbättrar tillgängligheten till Madendalens olika  
användningar. I scenario 2 byts ett lugn bostadsgård  
ut mot ett gångstråk eller en utblick i några få steg.  
En högre andel bostadsbebyggelse och en lägre andel 
kontor gör underlaget för verksamheter lägre. Det inne-
bär att antalet och variationen på verksamheter scenario 
2 erbjuder därför är lägre än i scenario 1. Kontrasten 
mellan de rofyllda områdena på höjderna och de  
servicetäta aktiva i dalen blir mindre än i scenario 1.

Illustration sida 27:
Utredning som illustrerar att även om kvarteren 
inte alltid är uppblandade med olika funktioner så 
kan det faktum att kvarter med olika innehåll ligger 
bredvid varandra bidra till en god stadsmiljö.

BEBYGGELSETÄTHET OCH FUNKTIONSBL ANDNING / 14

SCENARIO LÅG

SCENARIO HÖG

SCENARIO MID

SCENARIO HÖG  
(75 % BOSTADSYTA)

PROCENT BOSTADSYTA INOM ETAPPER

BEBYGGELSETÄTHET OCH FUNKTIONSBL ANDNING / 14

SCENARIO LÅG

SCENARIO HÖG

SCENARIO MID

SCENARIO HÖG  
(75 % BOSTADSYTA)

PROCENT BOSTADSYTA INOM ETAPPER

Bostadsyta i procent Scenario 2.  I L LU S T R AT I O N :  S PAC E S C A P E

Bostadsyta i procent Scenario 1.  I L LU S T R AT I O N :  S PAC E S C A P E
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 Procent bostadsyta inom kvarter (2010).
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4. Samtidig vistelse

Ett sammanhängande gatunät möjliggör 
flöden mellan stadsdelar, ökad stabilitet och 
mötesplatser för social integration. 

I dagens mellersta Sundbyberg är stadsdelarna rums-
ligt och socioekonomiskt avskiljda från varandra. 
Rumsligt är gatunätet så osammanhängande och på-
verkat av barriärer att boende ofta har svårt att beskriva 
vägen från en stadsdel till en annan. Forskning visar att 
ett sammanhängande gatunät ökar andelen besökare, 
som inte själva bor där, till ett område. Med andra ord 
ökar ett sammanhängande gatunät sannolikheten för 
att människor från olika stadsdelar ska mötas i det 
offentliga rummet. 

Madendalen har utformats med ett samman- 
hängande offentligt rum och tydliga platsbildningar 
där centrala stråk korsas. Det skapar förutsättningar  
för människor från olika stadsdelar att vistas på samma  
plats, och skapar en levande stad genom stärkta  
naturliga flöden. Möjligheterna för boende i Rissne, 
Hallonbergen och Ursvik att vistas på samma platser 
som boende i Madendalen blir större, och ökar sanno-
likheten för nya möten och integration.

Scenario 1
I scenario 1 leder en stor andel kontor och verksam-
heter till mycket höga gångflöden under dagtid, vilket 
ökar förutsättningarna för att boende i befintliga stads-
delar ska mötas med varandra såval som boende och 
verksamma från den tillkommande bebyggelsen. Höga 
flöden ger också underlag till ett större utbud av service 
och butiker, vilket i sin tur ökar attraktionskraften för att 
vistas i stadsdelen. Flödena mot de befintliga tunnel-
baneuppgångarna, i Hallonbergen och Rissne, minskar 
något jämfört med Scenario 2.

Scenario 2
Vision Madendalen bygger bort den barriär som  
Enköpingsvägen tidigare inneburit, och möjliggör  

nya, sammanhängande kopplingar till de omkring- 
liggande stadsdelarna.  

I scenario 2 såväl som i scenario 1 förläggs mötesplatser 
i strategiska lägen där centrala stråk korsas. I scenario 2 
ökar flödena till de befintliga tunnelbaneuppgångarna, 
Rissne och Hallonbergen, på grund av en ökad bebyg-
gelsetäthet. Även gångflödena längs Enköpingsvägen 
och Madenvägen blir höga.

Se även flödeskartor på s 17.

I L LU ST R AT I O N :  W H I T E
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   Viktiga gångflöden och mötesplatser.
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5. På naturens villkor

Mitt i Sundbyberg skapar vi ett nytt grönt 
och blått band för bättre vattenkvalitet och 
större upplevelser. Till bandet kopplas stråk 
i nord-sydlig riktning och vistelseytor med 
varierat innehåll. Ytlig avrinning av dagvatten 
och översvämningsbara gator återskapar det 
naturliga vattensystemet och ger rekreativa 
fördelar. Träd planteras med sammanhängande 
skelettjord som låter träd hjälpa träd. 

I Sundbyberg finns tre gröna och blå band: Järvakilen, 
Lötsjöstråket och Bällstaviken. De tillhör de viktigaste 
delarna i Sundbybergs grönstruktur men är sinsemellan 
olika. Genom att utveckla Madenbäcken för bättre  
vattenkvalitet och höga upplevelsevärden skapas ett 
fjärde grönt och blått band. 

 Promenader, löpning och hundrastning tillhör de 
mest populära vardagsaktiviteterna utomhus. En två 
och en halv kilometer lång, grön promenad skapas från 
Kvarnkullen till Råstasjön. Madenpromenaden, längs 
Madenvägen, kopplas till Lötsjöstråket och Järvafältet 
och tillsammans bildar de ett sammanhängande nät 
med fantastiska möjligheter till rekreation och natur-
upplevelser.

Ett centralt grönstråk
Råstabäcken blir en ryggrad i området. Vattendraget 
och grönstråket kan ges olika karaktär på olika ställen. 
Vissa sträckor kan vara mer anlagda, med känsla av  
kanal och med terrasser för vistelse, plantering och 
odling. Andra har ett mer naturligt utseende, med  
mjukare och bredare strandzoner som periodvis  
svämmas över. Ibland består de av äng med mindre 
trädgrupper, ibland av klippt gräs för lek. 

Öster om Ursviksvägen utvecklas området mellan 
Ör och Råsta till ett långsträckt park- och naturområde 
där vatten är ett betydande inslag. I söder placeras nya 
byggnader med publikt innehåll, som en inramning till 
parken utan att den offentliga karaktären och tillgäng-
ligheten riskeras. Grönskan i dalgången länkas till 
grönskan i Ör. I norr kan en bebyggelsefront skapa en 
mer distinkt rygg för grönområdet.

Gröna kopplingar
Möjligheten att länka ihop rekreativa platser i stadens 
norra och södra delar tas tillvara. Främst sker detta med 
promenadvänliga, trädplanterade stråk. Den viktigaste 
kopplingen blir mellan Råsta och Ursvik. Denna har en 
rekreativ funktion, men även ekologisk betydelse som 
länk mellan naturreservaten vid Igelbäcken och Råstasjön. 

Parker och torg
I anslutning till Råstabäcken anläggs torg och mindre 
parker. Platserna blir lätta att nå, och samordningen 
med grönstråket ger luft och ljus. Byggnader skyddar 
mot trafiken på Enköpingsvägen. Torgytor lokaliseras 
där Madenvägen möter de viktigaste nord-sydliga  
gång- och cykelstråken.

Norr om Gamla Enköpingsvägen finns grönområden  
som kan bevaras och bli en mer integrerad del av staden. 

I L LU ST R AT I O N :  W H I T E
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 Parker och gröna kopplingar.
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Odlingslotterna ger varierade upplevelser under året. 
Ursviks ättehage är en rofylld och vacker ekbacke, som 
föreslås att göras mer tillgänglig genom att öppnas mot 
sydost. På nära avstånd finns också de nyutvecklade 
parkerna Kvarnkullen och Forskarparken i Ursvik. 

Via Trapptorget kan man fortsätta mot söder och 
öster. Det sluttande torget kopplar till Hallonbergs- 
stråket, med en trivsam och lättorienterad promenad 
till Hallonbergen centrum. 

Pulkabacken mellan Hallonbergen och Rissne 
bevaras och kringbyggs i del, så att den lugna och tysta 
karaktären kvarstår. Parkrummet blir en mötespunkt 
mellan boende från Ursvik, Rissne, Hallonbergen och 
Madendalen.

Råsta gård kan med sitt centrala läge utvecklas till  
en av staden främsta gröna målpunkter, en solig och 
levande park- och trädgårdsmiljö med publik verk-
samhet, till exempel stadsodling. Det finns spännande 
kulturhistoria att utgå från, och läget på sydsluttningen 
innebär mycket goda förhållande för vistelse och för 
biologisk mångfald.  

Förbättrad vattenkvalitet
Råstabäcken är idag på flera sträckor ett djupt nedskuret 
vattendrag. Normalflödet är mycket begränsat och 
vattenkvalitén är dålig. Förutsättningarna för biologiskt 
liv bör kunna förbättras om flödet kan ökas. 

Fördröjning och rening av dagvattenflöden ska ske 
kontinuerligt, och vattennivåns fluktuation blir en del 

av upplevelsen. Råstaområdet är en viktig del för att 
förbättra vattenkvalitet och hantera varierade flöden i 
Råstabäcken. Här anläggs större dagvattenanläggning 
med höga rekreationsvärden. 

Scenario 1
I scenario 1 är parkstråket längs Råstabäcken livligt 
både dagtid och kvällstid. Kaféer och restauranger har 
uteserveringar i grönskan och i solläge. Kontorsarbetare 
på lunchpromenad möter föräldralediga med barnvagn, 
förskolegrupper på utflykt och cyklister på väg till tunnel-
banan. Trädplanterade gator ramar in kontorskvarteren.

Scenario 2
I scenario 2 bidrar bostadsgårdarna med grönska som 
gör att stråket längs Råstabäcken upplevs bredare och 
lummigare. Stråket blir en förlängning av den egna 
bostadsgården, en plats där barn och vuxna träffar 
vänner från kvarteren intill, och en trygg och upplevel-
serik gång- och cykelväg till skola och fritidsaktiviteter. 
Parkmiljöerna är ganska stillsamma under dagtid, men 
lever upp på kvällar och helger.

Råsta gård.  F OTO :  H Å K A N  B L A N C K Ursviks motionsgård.   F OTO :  H Å K A N  B L A N C K
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6. Solen räknas

Vistelseytor, uteserveringar och gågator 
prioriteras i sydvästläge med anslutande 
grönska. Dessa lägen är särskilt viktiga att 
bevaka så att anslutande bebyggelse utformas 
med hänsyn till solinstrålning och hushöjder 
planeras därefter. 

För att skapa miljöer där folk trivs är solljusets en viktig 
del av planeringen. Dess energi hjälper våra kroppar att 
förebygga sjukdomar, ökar vårt välmående och ger liv 
åt grönskan som omger oss. Olika typer av bebyggelse 
förutsätter olika mängd solinstrålning. 

Längst Madenvägen anpassas kvarteren så att dess 
byggnadshöjder låter solen leta sig ned på gårdar och 
in i lägenheter. Platser där människor vistas mest, såsom 
torg, uteserveringar och gångstråket Madenpromenaden, 
läggs i första hand i sydliga och sydvästliga lägen i 
anslutning till grönska. Befintliga goda sollägen, såsom 
Råsta kulles sydslätt, tas till vara och utvecklas. Här 
skapas nya mötesplatser med rekreativa värden och 
innehållsrika vistelsemiljöer. 

Scenario 1
I scenario 1 ligger exploateringstalet på 1,4, vilket  
motsvarar Stockholms innerstads täthet. Denna stads-

miljö för med sig många spännande möjligheter,  
men ställer också krav på att bebyggelsen utformas 
noggrant, så att solenergin kan tas till vara. En stor  
del av exploateringen utgörs av kontorsbebyggelse,  
där kraven på solljus inte är lika höga som vid  
bostäder. Man kan då bygga mindre kvarter med  
högre exploatering.

Scenario 2
Scenario 2 har fått sitt namn från att bostadsbe- 
byggelse medför behov av soldränkta och gröna  
bostads-, förskole- och skolgårdar. Tätheten är därmed 
lägre än scenario 1, med ett exploateringstal 1,1 på 
områdesnivå trots att bebyggelsen har samma över- 
gripande struktur. I detta scenario har det gröna  
stråket genom området tillåtits utvidga sig in på  
många av bostadsgårdarna, som öppnas upp mot  
söder och solen.

S E K T I O N E R :  S U N D BY B E R G S  S TA D
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Nedan sektioner genom visions- 
området. Se markeringar för  

sektionspunkter i karta till höger.

A

A

B

B

Sektion A-A

Sektion B-B

 Offentliga platser med goda sollägen.
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7. En plats med kontinuitet

Historisk användning som handelsled och 
vattenväg präglar landskapsbilden idag och 
i framtiden. Historiska landskapselement och 
kulturminnen tillgänglig- och levandegörs i de 
nya miljöer som skapas och förankrar det nya  
i en historisk kontext.

Gamla Enköpingsvägen har sedan urminnes tider varit 
en viktig färdväg norrut från Stockholm och intill finns 
Norra Råstabäcken som utgjort en viktig vattenled 
långt tillbaka i tiden. Vägen var betydelsefull redan 
under medeltiden, då den bland annat fungerade som 
transportled till den viktiga gruvnäringen i Bergslagen. 
Vägen var först utformad som en smal ridstig, men 
under stormaktstiden på 1600-talet breddades och för-
bättrades vägnätet successivt. Enköpingsvägen fungerar 
än idag som en viktig transportled, men dess funktion 
som motortrafikled har även blivit en barriär genom 
Sundbyberg. Enköpingsvägens historiskt viktiga betydelse 
har gjort det till en plats rik på kvarlämningar. Längs vägen 
finns fornlämningar, gårdar och bebyggelse som minner 
om hur viktig vägen varit genom tiderna. 

När Enköpingsvägen nu omvandlas till en stadsgata 
är det viktigt att ta vara på de historiskt betydelsefulla 
kvarlämningar som finns där. Det kan handla om att 

tillgängliggöra dem eller utveckla dem. Det handlar 
också om att Madendalen planeras för de människor som 
kommer att bo och vistas där. Dagens användning som 
motortrafikled är ett hinder för fotgängare och cyklister 
såväl som för de som vill uppehålla sig vid någon av de 
kulturhistoriskt intressanta kvarlämningarna.

Kvarnkullen
I Ursviks västra delar är en park med namnet  
Kvarnkullen under anläggnade. Parken är belägen på 
en beväxt kulle där Storstockholms troligtvis äldsta 
bevarade kvarn står. Kvarnen, som kallas ”Stora Stampan”, är 
ursprungligen från år 1671, men flyttades till sin nuva-
rande plats från centrala Stockholm år 1887. 

Parkens varierade program med bland annat natur-
mark och spontanlek blir till nytta för fler än de  
boende i Ursvik när Madendalens omfattande  
bebyggelse kommer på plats. Parkens utformning ska 
därför ges hög standard för att klara ett högt slitage.

Forskarparken 
I Ursviks centrala delar ligger Forskarparken, ett kuperat 
naturområde på toppen av en kulle som mellan 1937 och 
2005 tillhörde totalförsvarets forskningsinstitut. Idag 
kompletteras platsen med gångstigar och en lekplats. 
Parken kommer även innehålla skyddsvärn från tiden 
då området var i militärens ägo. 

Parken, som idag är under anläggande, kommer 
genom bebyggelseförslaget för Madendalen att tillgäng-
liggöras för fler boende och verksamma i Sundbyberg. 

Milstenen
En kvarleva från färdvägens karaktär under 1600-talet 
är de så kallade milstenarna, vilka markerade avståndet 
till Stockholm. De finns idag bevarade på flera platser, 
till exempel vid Gamla Enköpingsvägen i Ursvik.

Bebyggelseförslaget syftar till att tillgängligöra 
milstenen i områdets mitt genom ett kontinuerligt och 
lättnavigerat offentligt rum.
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Ursviks ättehage
Ursviks ättehage består av ett gravfält i form av både 
högar och runda stensättningar. Det är en kuperad och 
böljande plats som har anor från järnåldern. 

Ättehage föreslås utvecklas till en park. Den vackra 
ekhagen i tyst läge ger den förutsättningar att bli en 
rofylld plats för vila, i direkt anslutning till bebyggelse 
med gångavstånd till flera tusen boende inom  
Sundbyberg.

Råsta gård
Mellan Enköpingsvägen och Råsta gärde finns Råsta 
gård, en bevarad gårdsmiljö som bland annat inhyser 

häststall. På gården finns även viktiga fornlämningar 
– exempelvis en runsten som kan dateras tillbaka till 
järnåldern. Väster om gården, längs kullens nederkant 
och den forna strandlinjen löper den gamla vägen,  
idag klassad som fornstig. 

Råsta backe med fornstig föreslås utformas som 
park. Området är idag utpekat i stadens översiktsplan 
som viktigt grönt stråk och den soldränkta tallbacken 
i sydvästläge utgör en viktig biotop samt ger starka 
rekreationsvärden.

Råsta gård föreslås bli en del av en ny stadspark, 
med mötesplatser, lek, vatten och idrott.

I L LU S T R AT I O N :  S E M R É N  &  M Å N S S O N

Ursviks ättehage  F OTO :  H Å K A N  B L A N C K

 Historiska platser.
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