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INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE
Inför antagande/samråd av planprogram för Ursviks
västra delar genomfördes en prövning av framtaget
programförslag för att kvalitetsgranska förslaget.
Syftet var att säkerställa att planprogrammet gav
förutsättningar till en god miljö att bo och verka i.
Spacescape fick i detta skede i uppdrag att genomföra
en friområdes-, sociotop- och barnkonsekvensanalys
av Ursviks västra delar (rapport daterad 2014-0424).
Nu
befinner
sig
stadsutvecklingsprojektet
Ursvik i ett skede där detaljplan Skelettet (som
möjliggör tvärbanan) är antagen, detaljplan
Torget är på granskning och detaljplan Vallen är
på samråd. Systemhandling finns även framtagen
för hela programområdet, om än med varierad
projekteringsgrad.
På uppdrag av Sundbybergs stad har Spacescape
ombetts att uppdatera och utveckla de tidigare
analyser då planen och planeringsförutsättningarna
har utvecklats och förändras. Uppdraget innefattar
uppföljning av tidigare utförda analyser, där
måluppfyllelse och eventuella avsteg samt
rekommendationer till eventuella korrigeringar
redovisas. Rapporten utgör ett underlag för att
fastställa behovet av föreslagen kvalitetsnivå på
områdets allmänna ytor.
Analyserna är sorterade under fyra huvudrubriker:
Referensstudie, Tillgång på friområden, Parkernas
utformning och innehåll samt Barnkonsekvensanalys.
Referensstudien jämför planen för Ursviks västra
delar med utvalda moderna stadsbyggnadsprojekt
samt befintliga stadsmiljöer med fokus på täthet och
friområden.
Efter det följder analyser av tillgången på
friområden där tillgången på och närheten till frioch grönområden analyseras.
Parkernas utformning och innehåll utvärderas med
hjälp av en sociotopkartering. En parkanalys görs av
Kvarnkullen, Älvdansparken och Vallen.
Barnkonsekvensanalysen inkluderar analyser av
trafikbarriärerer, aktiva och rumsligt integrerade
stråk, skol- och förskolegårdars anändbarhet samt
lekplats- och bollplansallokering.
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FORSKNINGSBAKGRUND
TÄTHET OCH FUNKTIONSBLANDNING
”Städer är täthet och närhet” menar urbanekonomen och Harvardprofessorn Edward Glaeser
(Glaeser, Stadens triumf, 2012). Koncentrationen
av människor är stadens själva grundfunktion. Den
skapar förutsättningar för möten och utbyten av
idéer och tjänster, vilket skapar tillväxt och välfärd.
Hög täthet innebär att det finns underlag för service
och skapar förutsättningar för hållbara transporter.
Täthet kan mätas antingen som befolkningstäthet
eller som bebyggelsetäthet.
Befolkningstäthet mäts som antal boende inom ett
avgränsat område, alternativt inom en viss radie
från en punkt. UN Habitat menar att 150 boende
per hektar är en hållbar befolkningstäthet avseende
bilberoende och serviceutbud (UN Habitat, A new
strategy of sustainable neighbourhood planning: Five
Principles, 2014).
Bebyggelsetäthet, eller exploateringsgrad, mäts som
den totala våningsytan (bruttototalarean) dividerad
med markytan. Man skiljer på områdesexploatering
och tomtexploatering, där det första mäts inom ett
större område. Vill man förstå täthetens betydelse
för till exempel bilberoende och serviceutbud
behöver man titta på områdesexploateringen. En
enskild, högt exploaterad tomt i ett för övrigt glest
område klarar inte av att minska bilberoendet eller
höja serviceutbudet.
150 boende per hektar, UN Habitats gräns för
hållbar täthet, motsvarar en områdesexploatering
på omkring 1,2 (om 1 boende motsvarar 40 BTA
bostadsyta och 50 procent av byggnadsytan utgörs
av bostäder). I en stadsbebyggelse med offentliga
platser och ett finmaskigt gatunät innebär det en
tomtexploatering på omkring 2,2 (om 15 procent av
markytan utgörs av offentliga platser och 30 procent
utgörs av gator).
En blandad stadsmiljö är mer dynamisk och levande.
Forskning har visat att en mångfald av funktioner
påverkar transportvalet. Ju större mångfald desto
mer benägna är människor att gå, cykla och åka
kollektivt (Ewing & Cervero, Travel and the Built
Environment, 2010).

NÄRHET TILL GRÖNOMRÅDEN
Gröna platser i staden ger möjlighet till rekreation,
rofylldhet och närhet till vardagliga naturupplevelser. Forskning visar att närhet till gröna
stadsrum också främjar hälsa och välbefinnande
(Grahn & Stigsdotter, Landscape planning and
stress, Urban Forestry & Urban Greening, 2003).
Forskning har visat att man till vardags inte gärna
går längre än 200–300 meter för att ta sig till ett
grönområde (Grahn & Stigsdotter, Landscape
planning and stress, Urban Forestry & Urban
Greening, 2003). Boverket och många städer i Sverige
har därför antagit avståndet 300 meter som allmän
riktlinje (Boverket, Bostadsnära natur – inspiration
& vägledning, 2007). EU har i European Common
Indicators (2003) föreslagit ett maxavstånd på 300
meter till närmaste offentliga plats.
Boverket har tidigare i handboken Gröna områden i
planeringen (1999) rekommenderat maxavstånden
50 meter till en närpark, 200 meter till en lokalpark
och 500–800 meter till en stadsdelspark.
Malmö stad (Grönplan för Malmö 2003) har använt
en standard i enlighet med Boverkets riktlinjer med
maxavstånden 300 meter till en park på 0,2 hektar,
500 meter till en park på 1 hektar, 1 000 meter till
en park på 5 hektar, 2 000 meter till en park på 10
hektar och 3 000 meter till ett större natur- och
rekreationsområde på 35 hektar.
Stockholms stad (Stockholms parkprogram, 2004)
har två typer av riktlinjer. Den första är kvantitativ
och i enlighet med Boverket, med maxavstånden 200
meter till en park på 0,5 hektar, 500 meter till en park
på 5 hektar och 1 000 meter till en park på 50 hektar.
Den andra är kvalitativ och följer sociotopkartan,
med maxavstånden 200 meter till grön oas, lek,
promenader, ro och sitta i solen och 500 meter till
blomprakt, bollspel, folkliv, parklek och picknick.

ANDEL FRIYTA
Ett enkelt sätt att analysera hur mycket markyta
som avsätts för offentliga platser i ett område är att
mäta hur stor andel av den totala markytan som de
offentliga platserna upptar. FN:s organ för boende
och stadsbyggnadsfrågor, UN Habitat, har gjort
några studier kring detta mått och har kommit
fram till en rekommendation på minst 15 procent
offentliga platser för att tillgodose behovet av torg,
parker och naturområden (UN Habitat, Urban
Planning for City Leaders, 2014).
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RYMLIGHET
Stadens täthet påverkar de offentliga grönytorna. En
tätare stad innebär ett högre besökstryck, eventuell
trängsel och därmed mer slitage på de offentliga
grönytorna. Det behövs ett mått som säkerställer en
tillräcklig mängd offentliga grönytor i förhållande
till befolkningsmängden. Detta mått kallas
rymlighet och mäts som kvadratmeter offentlig
grönyta per boende. The World Health Organization
(WHO) rekommenderar minst 9 kvadratmeter
offentlig grönyta per boende (European Commission,
Joint Research Centre, Measuring the Accessibility of
Urban Green Areas. A comparison of the Green ESM
with other datasets in four European cities, 2016).

BOSTADSGÅRDAR
Forskaren Eva Minoura har undersökt sambanden
mellan bostadsgårdars form och hur de boende
upplever och använder miljöerna (Minoura,
Uncommon Ground: Urban Form and Social
Territory, 2016). Slutsatserna av forskningen är
att bostadsgårdars form har stor påverkan på hur
boende uppfattar och använder dem. Kringbyggda
gårdar har lägre andel gårdsyta exponerad mot
det offentliga rummet och korrelerar med en hög
känsla av trygghet och av tillhörighet, det vill säga
att gården tillhör boende. Vid platsbesök visar det
sig att dessa gårdar i högre grad uppvisar spår av
boendeinitiativ i form av planteringar, möbler och
barnleksaker som lämnas på gården för gemensam
användning. Förenklat så främjar tillhörighet en
kvartersgemensamhet som bygger på att gården
inte är för alla. Enkätresultaten visar också att
utöver graden av rumslig inramning är upplevelsen
av gränser avgörande för tillhörighet och trygghet.
Tydligt inramade eller avgränsade gårdar uppfattas
i högre grad som gård av boende än öppna eller
halvöppna situationer.
Storlek och rymlighet (yta per person) är avgörande
för hur gården används och för mångfalden
aktiviteter som ryms. På gårdar över 1 200
kvadratmeter gemensam yta kan flera aktiviteter
pågå samtidigt, det vill säga den enes användning
(odling) utesluter inte den andres (lek). Intressant är
också att användningsfrekvens går ner när trycket
på gården ökar genom att fler boende förväntas dela
den. Vi kan förmoda att liksom små förskolegårdar
skapar ökat tryck på parker i närheten kan också
bristen på gårdsyta öka trängsel, slitage och
konkurrens om parkyta.
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STRUKTURPLAN FÖR URSVIKS VÄSTRA
DELAR
Analysen bygger på uppgifter om var människor bor
och arbetar. För att analysen ska bli korrekt behöver
dessa uppgifter redovisas så detaljerat som möjligt,
helst på adress- eller fastighetsnivå.
Den strukturplan för Ursviks västra delar som har
analyserats är daterad 2018-02-26. BTA bostadsyta
och lokalyta har tillhandahållits från Sundbybergs
stad (exploateringsberäkningen är daterad 2018-0328). BTA bostadsyta och lokalyta har omvandlats till
boende (8 284) och arbetande (1 815) utifrån följande
uppskattning:

Utanför planområdetövrigt har FastPak och PAR
använts. Uppgifter om boende finns i FastPak
där BTA och boende redovisas på fastighetsnivå.
Tillgängligt underlag är från 2010 och bebyggelse
som har tillkommit efter 2010 har därför karterats
manuellt utifrån siffror på områdesnivå.
Uppgifter om arbetande finns i PAR där antalet
anställda redovisas i intervaller på adressnivå.
Tillgängligt underlag är från 2006 och bebyggelse
som har tillkommit efter 2006 har därför karterats
manuellt utifrån siffror på områdesnivå.

–	80 BTA bostadsyta per lägenhet. 2,1 boende per
lägenhet
– 15 BTA lokalyta per arbetsplats (kontor).
– 25 BTA lokalyta per arbetsplats (handel).

Strukturplan för Ursviks västra delar daterad 2018-02-26
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TIDIGARE STRUKTURPLAN
I Spacescapes tidigare rapport med samma namn
(daterad 2014-04-24) analyserades en tidigare
version av den nuvarande strukturplanen (daterad
2014-02-27). Många av de små fickparkerna som
fanns med i det tidigare planförslaget har tagits
bort till förmån för större bostadsgårdar. Vallen
klassificerades tidigare som fickpark. I och med att
den nu är mer tillgänglig och har möjlig att inrymma
lekplats klassificeras den som kvarterspark.

Tidigare strukturplan för Ursviks västra delar daterad 2014-02-27
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DEFINITIONER OCH METOD
DEFINITIONER

SOCIOTOP

OFFENTLIGT RUM OCH ALLMÄN PLATS

En sociotop är ett offentligt friområde med
vistelsevärden.

Friområdesanalysen avser enbart offentliga rum,
det vill säga ytor som är allmänt tillgängliga.
Ytor som är allmänt tillgängliga och avsedda för
gemensamma behov regleras i detaljplan enligt
PBL och i brottsbalken. Exempel på allmänna
platser är gator, torg, parker och naturområden.
Huvudmannaskap för allmän plats kan ligga
på kommunen, fastighetsägare, staten eller en
samfällighet. En allmän plats får inte stängas av
för allmänheten och får bara tillfälligt upplåtas för
enskild verksamhet. En inhägnad skolgård räknas
inte som allmän plats.

FRIOMRÅDE OCH GRÖNOMRÅDE
Friområde är den sammanfattande benämningen
av all obebyggd mark som inte upptas av byggnader
eller trafikanläggningar, till exempel torg, parker
och naturområden. Begreppet friområde inkluderar
inte kvartersmark utan endast allmänna platser.
Grönområden är friområden som i huvudsak är
vegetationstäckta.

FRIOMRÅDESTYPER
Definitionerna av de olika friområdestyperna har
tagits fram specifikt för Ursviks västra delar av
projektgruppen.
Fickparker är de minsta friområdena, med en
storlek på mindre än 0,5 hektar. De ska innehålla
sitt- och lekmöjligheter.
Kvartersparker är 0,5–2,5 hektar stora och ska
innehålla en lekplats. Bullernivåerna bör understiga
55 dB(A). Trafik över 5 000 fordon per dygn betraktas
som barriär.
Stadsdelsparker är 2,5–5 hektar stora och ska
innehålla öppna gräsytor på sammanlagt minst 0,5
hektar. Bullernivåerna bör understiga 50 dB(A).
Friluftsområden är större än 5 hektar och ska
innehålla en bollplan och erbjuda naturupplevelser
(enligt RTK:s upplevelsevärden). Bullernivåerna bör
understiga 45 dB(A).

LEKPLATSER
Vanligtvis delas lekplatser in i närlekplatser,
områdeslekplatser, stadsdelslekplatser och temalekplatser.
Närlekplatser riktar sig till de minsta barnen
i åldrarna 1–6 år och placeras vanligen där
utrymmesbrist gör att större lekplatser är omöjliga.
Områdeslekplatser är större och riktar sig till barn
i åldrarna 1–9 år.
Stadsdelslekplatser och temalekplatser är för
barn i åldrarna 1–12 år. Temalekplatser särskiljer sig
genom att de har ett tydligt tema.

BKA
Avsikten med en barnkonsekvensanalys (BKA) är
att studera konsekvenser för barn och systematiskt
pröva en plan och beskriva åtgärder utifrån barnens
bästa. Barns och ungas behov av plats och utrymme,
rörelsefrihet och möjlighet till inflytande i planering
ska i detta arbete tillgodoses. Då Ursviks västra
delar idag är obebyggda fokuserar analyserna i
rapporten på ungas behov av plats och utrymme
samt rörelsefrihet. En barnkonsekvens innehåller
vanligen fem steg: kartläggning, beskrivning av
kartläggningen, konsekvensanalyser av möjliga
åtgärder, prövning av vilken åtgärd som är den bästa
för barnen samt utvärdering.

METOD
Målbilderna
som
berör
tillgången
på
friområden har tagit fram av projektgruppen.
Barnkonsekvensanalysen och gårdsstudien har
målbilder framtagna av Spacescape. Varje analysdel
innehåller en sammanfattande ruta med målbild,
kortfattad analys och rekommendation.
I vissa fall är det inte möjligt att uppnå en fullständig
måluppfyllelse. Det finns alltid unika förutsättningar
som gör att det måste ske lokala anpassningar.
Området anses därför vara kvalitetssäkrat om
80 procent av den totala ytan i området uppfyller
respektive målbild.
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REFERENSSTUDIE
Referensstudien visar en jämförelse av flera
stadsbyggnadsprojekt och befintliga stadsmiljöer.
Avgränsningarna visas på nästa sida. För
stadsbyggnadsprojekten är avgränsningarna de
samma som har använts i respektive projekt. Alla
siffror avser planområdet utan omland.

GALOPPFÄLTET

URSVIKS VÄSTRA DELAR

CENTRALA SUNDBYBERG
ANNEDAL

ÖSTRA MATTEUS, VASASTAN

URSVIKS VÄSTRA DELAR
MODERNA STADSBYGGNADSPROJEKT
BEFINTLIGA STADSMILJÖER

SÖDRA SOFIA, SÖDERMALM
HAMMARBY SJÖSTAD

MIDSOMMARKRANSEN
HAMMARBYHÖJDEN

SLUSEHOLMEN, KÖPENHAMN

SKARPNÄCK

SÖDRA SOFIA, SÖDERMALM
HAMMARBY SJÖSTAD

GALOPPFÄLTET

N
0

500 m

N
0

CENTRALA SUNDBYBERG
ANNEDAL

500 m

ÖSTRA MATTEUS, VASASTAN

N
0

500 m

N
0

SKARPNÄCK

500 m

MIDSOMMARKRANSEN

N
0

500 m

N
0

SLUSEHOLMEN, KÖPENHAMN

500 m

HAMMARBYHÖJDEN

N
0

500 m

N
0

500 m

/ 10

OMRÅDESYTA (HEKTAR)

160
111
20

96

77

70

51

33

8

116

79

I
jämförelse
med
referensområdena
är
Ursviks västra delar
ganska litet, endast
Annedal och Sluseholmen
är mindre.

BOSTÄDER PER HEKTAR

119

106
68

86

70

126

106

73
51

39

63
37

Bostadstätheten
i
Ursviks västra delar
är hög. Endast Östra
Matteus i Vasastan har
en högre bostadstäthet.
Centrala Sundbyberg är
ungefär hälften så tätt
avseende bostäder per
hektar. Bostadstätheten
är högre än i tidigare
planförslag.

ARBETSPLATSER PER HEKTAR

250

63

286

55

20

82

118
65

109
27

14

A rbetsplatstätheten
i Ursviks västra delar
är relativt låg. Ursviks
västra delar har alltså en
ganska tydlig profil som
bostadsområde. Tidigare
planförslag hade en högre
arbetsplatstäthet.

OMRÅDESEXPLOATERING

1,8
1,4

1,6
1,1

1,0

1,4

1,3

1,0

0,8
0,4

0,5

0,3

Områdesexploateringen
i Ursviks västra delar
är lägre än i många
andra moderna stadsbyggnadsprojekt.
Områdesexploateringen
var högre i tidigare
planförslag.
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TOMTEXPLOATERING

2,6

3,7

3,2

2,8
2,0

2,8

2,5
1,9

1,5

0,7

0,6

To m t e x p l o a t e r i n g e n
i Ursviks västra delar
är högre än i samtliga
referensområden.
Det
innebär att gårdsytan
är liten i förhållande
till byggnadsytan och
antalet våningar. Tomtexploateringen var högre
i tidigare planförslag.

ANDEL FRIYTA

31%
22%

34%
26%

26%

19%

22%

22%

12%

15%

6%

RYMLIGHET (KVADRATMETER FRIYTA PER PERSON)
32

26
11

16

14
6

9

6

12

3

2

Ursviks västra delar har
en relativt stor andel
friyta i förhållande till
referensområdena.
Andelen friyta är något
större än i med tidigare
planförslag.
Centrala
Sundbyberg har en liten
andel friyta.

Rymligheten i Ursviks
västra delar är relativt
liten, klart mindre än
i till exempel Annedal.
Rymligheten är större
än i tidigare planförslag
på grund av en ökad
mängd friyta samt lägre
exploatering.

KOMPAKTHET (OMRÅDESEXPLOATERING * ANDEL FRIYTA)

0,4
0,3

0,3

0,2
0,1

32

0,3

0,3
0,2
0,1

0,1

0,1

Planerna för Ursviks
västra delar visar en
relativt kompakt stadsdel,
i samma storleksordning
som Hammarby sjöstad.
Flera referensområden,
särskilt befintliga stadsdelar, har klart lägre
kompakthet. Kompakten
är något lägre än i tidigare
planförslag.
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TILLGÅNG PÅ FRIOMRÅDEN
FRIOMRÅDESKARTA
Bilden visar friområden inom planområdet samt
inom ett omland på 1 000 meter. I karteringen har
inte de minsta friområdena tagits med då de saknar
vistelsekvaliteter.

Många av de små fickparkerna som fanns med i det
tidigare planförslaget har tagits bort till förmån för
större bostadsgårdar. Vallen klassificerades tidigare
som fickpark. I och med att den nu är mer tillgänglig
och har möjlig att inrymma lekplats klassificeras
den som kvarterspark.

FRIOMRÅDEN

Friluftsområde
Stadsdelspark
Kvarterspark
Fickpark
Analysområde/planområde

JÄRVAFÄLTET
IGELBÄCKENS
NATURRESERVAT

RINKEBY

RISSNE

Friområden inom analysområdet med strukturplan för Enköpingsvägen daterad 2018-02-21
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LJUDMILJÖ
Stockholms stad har tillsammans med Stockholms
universitet undersökt hur besökare i parker och
grönområden upplever ljudkvaliteten. I rapporten
Upplevd ljudmiljö i parker och grönområden i
Stockholm (2008) har den faktiska ljudnivån
jämförts med besökarnas upplevelser. Resultatet
visar att ljudnivån i stadsnära grönområden och
stadsparker bör understiga 50 dB(A) för att upplevas
som rofyllda. Kring 55 dB(A) sker en påtaglig
förändring upplevelsemässigt. Bullernivåer under
45 dB(A) upplevs normalt som tysta.
För projektet har följande målbilder avseende
ljudmiljön i lanområdets friområden definierats:
•	I kvartersparker bör bullernivåerna understiga 55
dB(A).
•	I stadsdelsparken bör bullernivåerna understiga
50 dB(A).
•	I friluftsområden bör bullernivåerna understiga
45 dB(A).

TYSTA MILJÖER
UNDER 45 DB(A)
Värden under 45 dB(A) förespråkas ofta i större grönområden
där upplevelsen av ro är väsentlig.

LÅGA BULLERNIVÅER
45–50 DB(A)
50 dB(A) kan ses som ett tröskelvärde för vad som upplevs
som acceptabel ljudnivå. Vid 50 dB(A) upplevde 77 procent av
besökarna ljudmiljön som bra eller mycket bra.

MÅTTLIGA BULLERNIVÅER
50–55 DB(A)
Kring 55 dB(A) sker en påtaglig förändring upplevelsemässigt.
Vid 55 dB(A) upplevde 48 procent av besökarna ljudmiljön som
bra eller mycket bra.

HÖGA BULLERNIVÅER
ÖVER 55 DB(A)
Vid 55 dB(A) upplevde 21 procent av besökarna ljudmiljön som
bra eller mycket bra.
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Bullernivåer enligt ÅF-Infrastructures trafikbullerutredning (2017-10-27)

Bullernivåer med bullerskyddsskärmar vid Kvarnkullens lekyta och odlingsyta (2018-01-12)
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ANDEL FRIYTA

SAMMANFATTNING

Inom planområdet med omland ligger rymligheten
på 41 procent. Målbilden uppnås därmed. Andelen
friyta inom planområdet ligger på 26 procent.
Målbilden uppnås därmed även utan omland.
Andelen friyta inom planområde har ökat sedan 2014
när analysen av en tidigare strukturplan gjordes.
Detta beror främst på att parkerna Kvarnkullen och
Vallen har blivit större.

MÅLBILD: Minst 20 procent friyta inom planområdet (inklusive 1 000
meter omland). Minst 80 procent av den totala kvartersytan ska
uppfylla målbilden.
ANALYS: Inom planområdet med omland ligger rymligheten på 41
procent. Målbilden uppnås därmed med god marginal. Målbilden
uppnås även utan omland.
REKOMMENDATION: Måluppfyllelsen ger att andelen friyta inte
behöver öka.

MÅLUPPFYLLELSE
98 PROCENT AV DEN TOTALA KVARTERSYTAN UPPFYLLER
MÅLBILDEN (UTAN ENKÖPINGSVÄGEN)

ANDEL FRIYTA INOM 1 KM
GÅNGAVSTÅND

ANDEL FRIYTA
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

41%

41%

26%
22%

MÅLBILD

2 018
2 014

Planområde

Planområde + omland

Varma färger indikerar en stor andel
friyta
50–%
45–50%
40–45%
35–40%
30–35%
25–30%
MÅLBILD
20-25%
15–20%
10–15%
0–10%
Planområde

Andel friyta
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RYMLIGHET

SAMMANFATTNING

Inom planområdet med omland ligger rymligheten
på 44 kvadratmeter per person. Målbilden uppnås
därmed. Rymligheten inom planområdet ligger
på 9 kvadratmeter per person. Målbilden uppnås
därmed inte utan omland. Det råder även en obalans
inom planområdet med en liten rymlighet i de
södra delarna av planområdet. Rymligheten inom
planområde har ökat sedan 2014 när analysen av en
tidigare strukturplan gjordes. Detta beror främst på
att parkerna Kvarnkullen och Vallen har blivit större
samt att bebyggelsetätheten (och i förlängningen
antalet människor) har minskat något

MÅLBILD: Minst 15 kvadratmeter friyta per person inom planområdet
(inklusive 1 000 meter omland). Minst 80 procent av den totala
kvartersytan ska uppfylla målbilden.
ANALYS: Det råder en obalans inom planområdet med en låg rymlighet
i de södra delarna av planområdet.
REKOMMENDATION: Rymligheten i de södra delarna av planområdet
understiger 15 kvadratmeter friyta per person, vilket kan innebära ett
högt besökstryck på parkerna i dessa delar. Parkerna måste därför
utformas för att klara det höga besökstrycket för att undvika slitage.

MÅLUPPFYLLELSE
56 PROCENT AV DEN TOTALA KVARTERSYTAN UPPFYLLER
MÅLBILDEN (UTAN ENKÖPINGSVÄGEN)

FRIYTA PER PERSON
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44

43

2 018

MÅLBILD
9

6

Planområde

Planområde + omland

2 014

FRIYTA PER PERSON INOM 1
KM GÅNGAVSTÅND

Varma färger indikerar en stor
rymlighet
45– kvm
40–45 kvm
35–40 kvm
30–35 kvm
25–30 kvm
20–25 kvm
MÅLBILD
15-20 kvm
10–15 kvm
5–10 kvm
0–5 kvm
Planområde

Rymlighet
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POTENTIELLT BESÖKSTRYCK
Besökstrycket på Kvarnkullen kommer att vara
relativt högt, med ett maxvärde på omkring 1 000
personer per hektar friyta. I Stockholm återfinns
motsvarande besökstryck i Stockholms innerstad
(se nästa sida). Detta ställer höga krav på skötsel
och underhåll av parkerna. Detta gäller särskilt
Kvarnkullen som troligtvis kommer att nyttjas även
av befolkningen i norra Rissne. Hårdgjorda ytor, till
exempel i form av gummiasfalt är troligtvis ett måste
på lekplatser och andra aktivitetsytor i parkerna i de
södra delarna av planområdet.
Besökstrycket på Älvdansparken kommer att vara
måttligt då det inte finns någon bebyggelse norr
om planområdet. De stora friluftsområdena i närområdet bidrar även till att minska besökstrycket. De
anlagda gräs- och aktivitetsytorna i Älvdansparken
kommer dock troligtvis att ha ett högt besökstryck
då det i övrigt saknas parkytor i området. Dessa ytor
bör om möjligt utökas.

SAMMANFATTNING
MÅLBILD: Utformning och skötsel av friytornautifrån besökstryck.
ANALYS: Besökstrycket på Kvarnkullen kommer att vara högt. Detta
ställer höga krav på utformning, skötsel och underhåll.
REKOMMENDATION: Hårdgjorda ytor, till exempel i form av gummiasfalt
är troligtvis ett måste på lekplatser och andra aktivitetsytor i parkerna
i de södra delarna av planområdet.

PERSONER PER HEKTAR
FRIYTA INOM 1 KM
GÅNGAVSTÅND

Varma färger indikerar ett potentiellt
lågt besökstryck
0–200
200–400
400–600
600–800
800–1 000
1 000–1 500
1 500-2 000
2 000–2 500
2 500–3 000
3 000–
Planområde

Potentiellt besökstryck
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PERSONER PER HEKTAR
FRIYTA INOM 1 KM
GÅNGAVSTÅND

Varma färger indikerar ett potentiellt
lågt besökstryck
0–200
200–400
400–600
600–800
800–1 000
1 000–1 500
1 500-2 000
2 000–2 500
2 500–3 000
3 000–

Potentiellt besökstryck i Stockholm
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NÄRHET TILL FICKPARK

SAMMANFATTNING

För att uppnå målbilden ska avståndet till närmaste
fickpark (eller större friområde) vara mindre än 100
meter. I området kring Ursviks torg är avståndet
längre än 100 meter (som längst omkring 240
meter). Genomsnittsavståndet är omkring 70
meter. Måluppfyllelsen har minskat sedan 2014
när analysen av en tidigare strukturplan gjordes.
Detta beror främst på att ett flertal mindre parker
har tagits bort samtidigt som de större parkerna har
utökats.

MÅLBILD: Plats med sitt- och lekmöjligheter inom 100 meter. Minst 80
procent av den totala kvartersytan ska uppfylla målbilden.
ANALYS: I området kring Ursviks torg är avståndet längre än 100
meter (som längst omkring 290 meter). Detta beror på att Ursviks torg
inte klassas som en fickpark.
REKOMMENDATION: Ursviks torg kan klassas som fickpark om det
utformas som ett parktorg med sitt- och lekmöjligheter.

Ursviks torg kan klassas som fickpark om
det utformas som ett parktorg med sitt- och
lekmöjligheter.

MÅLUPPFYLLELSE
77 PROCENT AV DEN TOTALA KVARTERSYTAN UPPFYLLER
MÅLBILDEN

GÅNGAVSTÅND FICKPARK
(ELLER STÖRRE FRIOMRÅDE)

Varma färger är eftersträvansvärt
0–40 m
40–50 m
50–60 m
60–70 m
70–80 m
80–90 m
MÅLBILD
90–100 m
100–110 m
110–120 m
120– m
Planområde
Fickpark
Närhet till fickpark (eller större friområde)
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NÄRHET TILL KVARTERSPARK

SAMMANFATTNING

För att uppnå målbilden ska avståndet till närmaste
kvarterspark (eller större friområde) vara mindre än
300 meter. Målbilden uppnås inom hela planområdet,
då avståndet till närmaste kvarterspark som längst
är omkring 300 meter. Genomsnittsavståndet är
omkring 100 meter.

MÅLBILD: Friområde större än 0,5 hektar med lekplats inom 300
meter. Bullernivåena bör understiga 55 dB(A). Trafik över 5 000
fordon per dygn betraktas som barriär. Minst 80 procent av den totala
kvartersytan ska uppfylla målbilden.

Måluppfyllelsen ger att inga kvartersparker behöver
tillkomma inom planområdet. Det är dock viktigt
att Vallen behåller sin funktion som kvarterspark.
Detta kräver plana gräsytor och lekplatser. Detta är
grundläggande kvaliteter som inte kan prutas bort.

ANALYS: Målbilden uppnås inom hela planområdet, då avståndet till
närmaste kvarterspark som längst är omkring 290 meter.
REKOMMENDATION: Måluppfyllelsen ger att inga kvartersparker
behöver tillkomma inom planområdet.

MÅLUPPFYLLELSE
100 PROCENT AV DEN TOTALA KVARTERSYTAN UPPFYLLER
MÅLBILDEN

GÅNGAVSTÅND
KVARTERSPARK (ELLER
STÖRRE FRIOMRÅDE)

Varma färger är eftersträvansvärt
0–50 m
50–90 m
90–140 m
140–180 m
180–220 m
220–260 m
MÅLBILD
260–300 m
300–340 m
340–380 m
380– m
Planområde
Kvarterspark
Närhet till kvarterspark (eller större friområde)
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NÄRHET TILL STADSDELSPARK

SAMMANFATTNING

För att uppnå målbilden ska avståndet till närmaste
stadsdelspark (eller större friområde) vara mindre än
500 meter. Målbilden uppnås inom hela planområdet,
då avståndet till närmaste stadsdelspark som längst
är omkring 430 meter. Genomsnittsavståndet är
omkring 200 meter.

MÅLBILD: Friområde större än 2,5 hektar med öppna gräsytor på
sammanlagt minst 0,5 hektar inom 500 meter. Bullernivåena bör
understiga 50 dB(A). Minst 80 procent av den totala kvartersytan ska
uppfylla målbilden.

Måluppfyllelsen ger att inga stadsdelsparker
behöver tillkomma inom planområdet.

ANALYS: Målbilden uppnås inom hela planområdet, då avståndet till
närmaste stadsdelspark som längst är omkring 430 meter.
REKOMMENDATION: Måluppfyllelsen ger att inga stadsdelsparker
behöver tillkomma inom planområdet.

MÅLUPPFYLLELSE
100 PROCENT AV DEN TOTALA KVARTERSYTAN UPPFYLLER
MÅLBILDEN

GÅNGAVSTÅND
STADSDELSPARK (ELLER
STÖRRE FRIOMRÅDE)

Varma färger är eftersträvansvärt
0–80 m
80–150 m
150–220 m
220–290 m
290–360 m
360–430 m
MÅLBILD
430–500 m
500–570 m
570–640 m
640– m
Planområde
Stadsdelspark
Närhet till stadsdelspark (eller större friområde)
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NÄRHET TILL FRILUFTSOMRÅDE

SAMMANFATTNING

För att uppnå målbilden ska avståndet till närmaste
friluftsområde vara mindre än 1 000 meter.
Målbilden uppnås inom hela planområdet, då
avståndet till närmaste friluftsområde som längst
är omkring 700 meter. Genomsnittsavståndet är
omkring 370 meter.

MÅLBILD: Friområde större än 5 hektar med bollplan och
naturupplevelser (enligt RTK:s upplevelsevärden) inom 1 000 meter.
Bullernivåerna bör understiga 45 dB(A). Minst 80 procent av den
totala kvartersytan ska uppfylla målbilden.

Det är viktigt att gång- och cykelstråken till
Järvakilen är trygga och trivsamma.

ANALYS: Målbilden uppnås inom hela planområdet, då avståndet till
närmaste friluftsområde som längst är omkring 700 meter.
REKOMMENDATION: Det är viktigt att gång- och cykelstråken till
Järvakilen är trygga och trivsamma.

MÅLUPPFYLLELSE
100 PROCENT AV DEN TOTALA KVARTERSYTAN UPPFYLLER
MÅLBILDEN

GÅNGAVSTÅND
FRILUFTSOMRÅDE

Varma färger är eftersträvansvärt
0–160 m
160–300 m
300–440 m
440–580 m
580–720 m
720–860 m
MÅLBILD
860–1 000 m
1 000–1 140 m
1 140–1 280 m
1 280– m
Planområde
Friluftsområde
Närhet till friluftsområde
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PARKERNAS UTFORMNING OCH INNEHÅLL
konstgräsyta. Minst 25 x 40 meter. Hägnad vid behov. Eventuell
belysning kvällstid. Nära skolor. Ej närmare än 15 meter från husvägg).

SOCIOTOPKARTERING
Sociotopkarteringen av planen syftar till att visa
vilka vistelsevärden som bedöms kunna skapas i
friområdena. Sociotopkarteringen är en bedömning
av planens kvalitativa aspekter avseende den
offentliga miljön utifrån ett användarperspektiv.
En sociotop avser ett begränsat friområde med
vistelsekvaliteter och nedan används orden sociotop
och friområde synonymt. I sociotopkarteringen
av planen visas de vistelsevärden som bedöms
kunna skapas i friområdena. Det finns ett generellt
samband mellan friområdets storlek och antalet
vistelsevärden. Stora friområden har större
möjligheter att inrymma aktiviteter som attraherar
flera åldersgrupper. Ur ett familjeperspektiv är det
positivt då både barn, ungdomar, vuxna och äldre
kan hitta saker att göra på samma plats.
Karteringen bygger vidare på den kartering som
gjordes för det tidigare förslaget 2014. Karteringen
bygger även på förslagen för Kvarnkulle,
Älvdansparken och Vallen.
SOCIOTOPVÄRDEN

Lek – Barns möjlighet till parklek, vinterlek, badlek, bollek, djurlek,
fantasilek och social lek (Parker, lekplatser, parklekar. Många former,
många rum och småskaligt. Trafiksäkert och tryggt).
Naturlek – Barns möjligheter till lek i naturmark.
Pulkaåkning – Möjligheten att åka pulka (Öppen backe eller grässlänt
med plan yta nedtill. Lutning minst 1:2. Minst 50 meter lång och 10
meter bred. Trafiksäkert, utan hinder och inga korsande gångvägar).
Vattenlek – Plaskdamm med möjlighet till vattenkontakt och lek.

Skateplats – Möjligheten att åka skateboard i anpassad och
iordningställd miljö.
Bollspel – Bollspel och bollek (En plan rektangulär grus-, gräs- eller

Torghandel – Förekomsten av livlig torghandel (Öppen plats. Minst 0,3
hektar plan hårdgjord mark. I rumsligt integrerade stråk och noder.
Gärna vid kollektivtrafikknutpunkter och annat affärsliv).
Promenadstråk – Flanerande, strövande, hund-rastning och joggning
(Större parker, stränder, esplanader, gator, kajer. Sammanhängande
stråk. Trafiksäkra och trygga. Sittmöjligheter ska finnas).
Ro – Möjligheten till avkoppling och upplevelsen av avskildhet och
tystnad (större parker och grönområden eller små avskärmade rum
i små parker. Tystnad, avsaknad av buller och folkliv. Mindre än 50
dB(A)).
Utsikt – överblick över landskapet samt känslan av rymd (Vid
höjder, kajer eller stränder. Beroende av landskapets topografi och
bebyggelse).
Folkliv – Många människor och myllrande folkliv (Uppstår i attraktiva
parker och i rumsligt integrerade stråk och knutpunkter, nära handel,
publika byggnader, caféer och torghandel).
Grönska – Rum med grönskande golv och väggar (minst 0,1 hektar
grönt rum, till exempel parker, trädgårdar, skogar. Mark, miljö och
lokalklimat måste medge vegetation).
Picknickplats – Samvaro i mindre sällskap, ofta i samband med
solbad (1 hektar friyta eller 100 meter strand. Utsikt och tystnad är
fördelaktigt).

Sittplats– Möjligheten att sitta i solen (Sydvända soliga parkbänkar,
grässlänter, gräsytor, klippor).
Solbad – Samvaro i mindre sällskap på solbelysta stora gräsplaner,
öppna hagar eller park- och klippstränder.
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Odlingslotter – Möjlighet att odla i koloni-trädgårdar eller
fritidsträdgårdar.

ut s

unga

barn

Blomprakt – Rik blomning och trädgårdsodling (Koloniträdgårdar,
handelsträdgårdar, botaniska trädgårdar eller blomplanteringar med
odlingsyta större än 200 kvadratmeter).

Restaurang/café – Möjligheten att sitta ned och köpa mat och dryck.

Multisport – Idrottsutövning på iordningställd plan.

vuxna

Springslinga – Förekomst av ett iordningställt och belyst motionsspår
(Kuperad terräng. Mjukt underlag, till exempel sågspån. Belysning
kvällstid. Minst 1 meter bred och 1 kilometer lång. Gärna möjligheter
att klä om i närheten).

SOCIOTOPVÄRDEN, SORTERADE EFTER ÅLDERGRUPPER

Vissa värden attraherar främst barn, eller ungdomar eller vuxna eller äldre. Andra värden är viktiga för alla åldrar så som exempelvis grönska,
picknick och folkliv.
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PARKANALYS
KVARNKULLEN (S. STADSDELSPARKEN)
Kvarnkullen är 3,3 hektar stor. Besökstrycket
kommer att vara mycket högt på Kvarnkullen.
Enligt parkförslaget finns ett brett utbud av
sociotopvärden för alla åldrar, men på grund av det
hårda trycket kommer lek- och aktivitetsytor att
behöva hårdgöras. På grund av den branta topografin
blir många ytor också svåra att visas på vilket ökar
trycket ytterligare på de plana ytorna. Supergläntan
är den enda större plana gräsytan med en yta på
0,23 hektar. Fler gräsytor för rekreation, solbad och
spontanlek bör tillskapas där marken är någorlunda
flack. Det är viktigt att bullernivåerna i parken
begränsas. Multisportplanen bör samlokaliseras
med fotbollsplanen. Den stora lekplatsen bör helst
lokaliseras nära en parkentré och i anslutning till
förskolan. Dess nuvarande läge gör den på grund av
topografin otillgänglig.

Programförslag, Kvarnkullens park (Funkia 2018-01-31

ÄLVDANSPARKEN (N. STADSDELSPARKEN)
Älvdansparken är 2,5 hektar stor. Här finns något
att göra för alla åldrar. Största delen av parken
är naturmark, vilket fungerar med det låga
besökstrycket. Ytorna för parkvistelse är relativt
små. Endast 0,16 hektar är plan gräsyta. Det är
därför positivt om fler plana gräsytor kan tillskapas.
Den öppna gräsytan för picknick och solbad ligger
vid den ganska trafikerade gatan men tack vare
höjdskillnad kan den ändå bli relativt avskild och
lugn. Den lilla lekplatsens koppling till naturmarken
är viktig för att skapa rymlighet och spring. En
prydnadsplantering för ”umgänge” bör nog hellre
lokaliseras närmare gatans och parkytans folkliv
med överblick över lekområdet.

Programförslag, Älvdansparken (Nivå 2018-01-31

/ 26

VALLEN
Vallen är totalt 3,25 hektar stor. Vallen är en mycket
speciell park, med sitt läge längs motorvägen. Det är
en stor utmaning att få till rekreationskvaliteter nära
en sådan utsatt bullrig miljö. Rofylldhet och ”oaser”
är inte sannolikt längs Vallen. Det som lämpar sig
längs vallen är istället aktivitet, träning och lek.
För detta är besöksunderlaget med Enköpingsvägen
relativt gott, särskilt i de södra delarna. Här
begränsar delvis topografin möjligheterna till sport.
Här passar aktivitetsytor som exempelvis parkour.
De få flacka platta markytor som kan skapas längs
Vallen bör nyttjas för bollspel och annan multisport.
Genom att klustra aktivitetsytorna är det möjligt att
skapa folkliv i delar av parken. Bäst förutsättningar
för folkliv finns i anslutning till bron mot Rinkeby
där gångflödena kommer att vara störst.

Programförslag, Vallen (Fojab 2018-01-31
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BARNKONSEKVENSANALYS
TRAFIKBARRIÄRER
Biltrafiken är en mycket viktig faktor för barnens
rörelsemöjligheter. Mängden och hastigheten på
biltrafiken är avgörande för i hur stor utsträckning
trafiken blir barriärer och begränsningar för
barnens rörelsemönster.
Hela området (förutom gångfartsgatorna) planeras
för biltrafik med hastighetsbegränsningen 30 km/h.
Den låga hastighetsgränsen är positiv då det kan bidra
till att vägarna upplevs som mindre problematiska
att korsa. Kvarngatan kommer att vara den centrala
axeln med de högsta bilflödena samt tvärbana och
huvudcykelstråk. Gatan kan tänkas bli en stor
barriär för alla barn i området. För att säkerställa
säkra passager mellan planområdets pågår ett
arbete för att säkerställa att korsningsmöjligheter
erbjuds. Även kvartersgatorna kan tänkas utgöra
mindre barriärer, framförallt för barn upp till sex år.

SAMMANFATTNING
MÅLBILD: En trygg trafikmiljö för barn och andra.
ANALYS: Kvarngatan är en tydlig barriär för barn. Åtgärder har dock
vidtagits för att säkerställa säkra passager
REKOMMENDATION: Skapa möjligheter att tryggt korsa Kvarngatan
samt utforma gångfartsgator som tydligt visar att bilar är där på de
gåendes villkor.

I gångfartsområden accepteras biltrafik endast
för av- och pålastning. Det är endast Yxgränd som
planeras som gångfartsområde. På grund av den
höga tätheten och placering av garage med mera är
bilflödena inte så låga att barn kan leka på gatan.

PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR SÄKRA PASSAGER

		
Trafiksignalreglerad passage över spårväg och
trafiksignalreglerat övergångsställe över gata. Saxning för
att undvika spring och ge bättre förutsättningar att upptäcka
spårvagnar.
		
Övergångsställe över gata och passage med gul
varningssignal (ljud och ljus) över spårväg. Saxning där det
är möjligt för att undvika spring och ge bättre förutsättningar
att upptäcka spårvagnar.
		Övergångsställe över körbana och passage över spårväg.
Hållplatslägen för spårväg har placerats så att spårvagnar
passerar med låg fart från hållplats. Upphöjning/gupp vid
övergångsställe för att minska hastigheter.
		
Koppling mellan park och skola. Övergångsställe med
upphöjning i två steg för hastighetssäkring och avvikande
markmaterial för förtydligande.
		Upphöjd korsning vid förskola. Avvikande markmaterial.

Planerade åtgärder för säkra passager
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AKTIVA OCH RUMSLIGT INTEGRERADE
STRÅK
Majoriteten av stråken i Ursviks västra delar kantas
av aktiva fasader med entréer. Det skapar en naturlig
övervakning genom att människor rör sig in och
ut ur byggnaderna samt ser ut från fönstren. De
enda stråken som inte kommer att ha en naturlig
övervakning är broarna mot Rinkeby, Spånga och
Rissne.

SAMMANFATTNING
MÅLBILD: Alla stråk bör kantas av aktiva fasader.
ANALYS: Samtliga gator i stadsdelen kantas av aktiva fasader med
entréer och belysning vilket är positivt.
REKOMMENDATION: Utformningen av kopplingarna mot omgivningen
bör säkerställa att miljöerna kommer att upplevas som trygga.

Då många barn och unga går till och från skolan
i mörker under vinterhalvåret är det positivt att
majoriteten av stråken kantas av aktiva fasader.
Samtliga gator kommer också att kantas av
belysning.
Stråk som är rumsligt integrerade tenderar att
samla de största gångflödena. Analysen visar
att Kvarngatan och stråket som binder samman
Rinkeby och Ursviks västra delar är de rumsligt sett
mest välintegrerade stråken inom Ursviks västra
delar. Övriga stråk som i analysen framstår som
rumsligt integrerade är beroende av kopplingar
mot Madendalen, utvecklingsområdet söder om
Enköpingsvägen som är under planering. Dessa
kopplingar är i nuläget mycket osäkra, men
önskvärda ur ett rumsligt perspektiv.

RUMSLIG INTEGRATION (R6)

Varma färger är eftersträvansvärt
Hög rumslig integration
Stråk med dubbelsidiga aktiva fasader
Stråk med enkelsidiga aktia fasader
Stråk utan aktiva fasader

Aktiva stråk 2014 (tidigare strukturplan för Ursviks västra delar)

Låg rumslig integration

Gatunätets rumsliga integration
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SKOL- OCH FÖRSKOLEGÅRDARS
ANVÄNDBARHET

SAMMANFATTNING

Friytor för barn och unga är viktiga för barns lek,
lärande och hälsa. Det har därför sedan 1970-talet
funnits krav på friytor i plan- och bygglagstiftningen.
Boverket tog år 2015 fram vägledningen Gör plats för
barn och unga! I denna vägledning rekommenderas
följande avseende dimensionering och ljudmiljö:

DIMENSIONERING
Boverket rekommenderar 40 kvadratmeter friyta
per barn i förskolan och 30 kvadratmeter friyta per
barn i grundskolan. Forskning visar att den totala
storleken på friytan dessutom helst bör överstiga
3 000 kvadratmeter. På en gård som är mindre,
oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att
utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som
tillgodoser deras behov.

LJUDMILJÖ
Boverket menar att det på skolgårdar och
förskolegårdar är önskvärt med ljudnivåer på högst
50 dB(A) på de delar av gården som är avsedda för
lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En
målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha
ljudnivåer på högst 55 dB(A).

Förskolor och skolor
Ursvik (170510)

Milot
160 platser
Kan bli 100.
T.f bygglov
till 2020

Planeringsdokument - med
önskade dri�starter.

TF 160

I dri�: 750 platser fördelat på sju
förskolor.
S&I Skola och idro�shall.

Norra delarna

Möjligt läge, bevakas.
FS
0-160 Ev. ihop med Äldreboende

TF Tillfällig förskola i milot.
FS

Förskolor - planering enligt behov
(prognos 160829) �ll år 2025.

Önskad driftstart: 2025

Storlek och önskad driftstart

S&I
580

FS
100

ANALYS: Endast Kvarnkullens förskola och förskolan i DP Vallen
uppfyller målbilden. Samtliga förskolor och skolor är långt ifrån att
uppfylla Boverkets rekommendationer.
REKOMMENDATION: Säkerställ skol- och förskolegårdar med minst
30/20 kvadratmeter friyta per barn och skärma av mot buller där det
behövs.

Kartan på följande sida visar att det endast är
Kymlingeskolan, Kvarnkullens förskola och
förskolan i DP Vallen som har gårdar som är över
3 000 kvadratmeter stora. Den minsta gården är
endast 1 000 kvadratmeter stor.
Endast förskolan i DP Vallen har mer än 30
kvadratmeter friyta per barn. Även Kvarnkullens
förskola uppfyller målbilden då 20 kvadratmeter
friyta per barn kompenseras av närheten till
Kvarnkullen. Förskolorna i DP Torget uppfyller
nästan målbilden avseende friyta per barn. Den södra
förskolan i DP Torget har 21 kvadratmeter friyta per
barn och ligger i anslutning till Kvarnkullen. Dock
måste en gata korsas. Den norra förskolan har 28
kvadratmeter friyta per barn. Den ligger dock inte i
anslutning till en park med större lekplats
Skolan och förskolan i DP Böjen har långt till
målbilden med endast 5 respektive 12 kvadratmeter
friyta per barn.
Samtliga förskolor och skolor är långt ifrån att
uppfylla Boverkets rekommendationer.

Kymlingeskolan
I dri�
Tvåparallellig F6
+ 160 förskoleplatser

FS
80
FS
60

Vallplanen
2 st Lägenhetsförskolor
Totalt 80 + 100 platser
Önskad driftstart: 2023

Skola/ Idro�shall
580 platser
Behov finns från 2 019

MÅLBILD: Minst 30 kvadratmeter friyta per barn (eller minst 20
kvadratmeter friyta i anslutning till park med större lekplats) samt
ljudnivåer på högst 55 dB(A).

Torgetplanen
2 st Lägenhetsförskolor
Totalt 60 + 80 platser
Önskad driftstart: 2022

FS 80

FS 160
FS 120
Kvarnkullen
120 platser
Behov finns från 2019

Forskaren
160 platser
Önskad driftstart: jan, 2018

Planeringsdokument (daterat 2017-05-10) som redovisar behov
av förskolor och skolor, planerade och föreslagna lägen för dessa
samt antalet platser inom programområdet. Endast förskolorna
inom pågående detaljplaner (Vallen, Torget och Kvarnkullen) är
detaljstuderade.

Illustrationsplan för Kvarnkullens förskola (daterad (2018-03-14).
Förskolan beräknas ha plats för 150 barn.
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SKOLA
YTA: 2 700 KVM
580 PLATSER
5 KVM PER BARN

KYMLINGESKOLAN
YTA: 8 500 KVM
290 (SKOLA) +
160 (FÖRSKOLA) PLATSER
19 KVM PER BARN

FÖRSKOLA
YTA: 1 000 KVM
80 PLATSER
12 KVM PER BARN

FÖRSKOLA
YTA: 1 700 KVM
60 PLATSER
28 KVM PER BARN

FÖRSKOLA
YTA: 3 200 KVM
100 PLATSER
32 KVM PER BARN

FÖRSKOLA
YTA: 1 700 KVM
80 PLATSER
21 KVM PER BARN

KVARNKULLENS
FÖRSKOLA
YTA: 3 000 KVM
150 PLATSER
20 KVM PER BARN
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LEKPLATSALLOKERING

SAMMANFATTNING

Flera kommuner har idag riktlinjer för tillgång
på och närhet till lekplatser. Med avstamp i dessa
analyseras hur många lekplatser som behövs i
Ursviks västra delar, samt var de ska ligga, för att
säkerställa en god tillgång.

MÅLBILD: Områdeslekplats (större än 750 kvadratmeter) inom 300
meter och stadsdelslekplats (större än 1 500 kvadratmeter) inom 600
meter.
ANALYS: Samtliga kvarter i Ursviks västra delar kommer att nå en
stadsdelslekplats inom riktlinjen 600 meter. I de norra delarna av
planområdet samt omkring Ursviks torg överstiger avståndet till
närmaste lekplats (områdeslekplats eller stadsdelslekplats) 300 meter.

Tabellen visar riktlinjer för lekplatser i utvalda
kommuner. Malmö använder 300 meter som
riktlinje för områdeslekplats och 600 meter som
riktlinje för stadsdelslekplats. Övriga kommuner
använder 500 meter som generellt riktvärde. Malmö,
Huddinge och Täby har även riktvärden för antalet
barn per lekplats. Tabellen visar även antalet barn
per lekplats på kommunnivå. Förslag till riktlinjer
för Sundbybergs stad som anges i arbetsdokumentet
Kommunala lekplatser i Sundbyberg, ansluter till
Malmös riktlinjer. I denna analys behandlas inte
närlekplatser, som vänder sig till barnen i åldern 1–6
år, vilka ses som ett komplement då yta för lekplats
är begränsad.

REKOMMENDATION: Möjliga lägen för områdeslekplatser i de norra
delarna av planområden samt kring Ursviks torg bör utredas.

Danderyd

Malmö

Huddinge

Täby

Halmstad

Riktlinje
avstånd

500 m

300/600 m*

500 m (300 m
på lång sikt)

500 m

500 m

Riktlinje barn/
lekplats

–

240
1 000
1 600**

177

200

-

Barn/lekplats
i kommunen

120 (1–9 år)
250 (1–19 år)

170 (1–12 år)

553 (1–12 år)

294 (0–12 år)

–

LEKPLATSBEHOV
Bedömningen av lekplatsbehovet baseras på Malmös
riktlinjer. För områdeslekplatser är riktlinjerna 300
meter och 240 barn per lekplats. I Ursviks västra delar
anger prognosen att det kommer att finnas omkring
1 500 barn i åldrarna 1–9 år 2032 när området är fullt
utbyggt. Utifrån denna uppskattning behövs det sex
områdeslekplatser inom planområdet. I den tidigare
rapporten från 2014 uppskattades behovet till
fem områdeslekplatser. Utifrån lämpliga lägen för
lokalisering bedöms fem lekplatser vara rimligt även
med det liggande planförslaget. Det är dock viktigt a
För stadsdelslekplatser är riktlinjerna 600 meter
och 1 000 barn per lekplats, vilket innebär ett behov
av två stadsdelslekplatser inom planområdet.
Funktionsmässigt kan en stadsdelspark tänkas
fylla samma funktion som en områdeslekplats.
Dock gäller inte det omvända. Utifrån det
resonemanget är behovet tre områdeslekplatser

* 300 m till områdeslekplats & 600 m till stadsdelslekplats
** avser områdeslekplats (1–9 år)/stadsdelslekplats (1–12 år)/
temalekplats (1–12 år)

Riktlinjer för avstånd till lekplatser i andra kommuner

och två stadsdelslekplatser. Det är dock viktigt att
vara medveten om att det kommer att vara ett högt
besökstryck på framförallt stadsdelslekplatserna,
som behöver utformas för att tåla högt slitage.

YTKRAV
För att säkerställa att planen möjliggör tillräckligt
med yta i friområdena som ska rymma lekplatserna
har en liten referensstudie gjorts (se nästa sida).
Referensstudien visar små parker, liknande
fickparkerna i planen, som innehåller en lekplats. De
fem referensobjekten är från Stockholms innerstad
och presenteras nedan. Lekplatserna varierar i
storlek mellan 330–2 050 kvadratmeter och hela
parkernas yta är mellan 1 140–4 190 kvadratmeter
(undantaget Bryggartäppan som bara är lekplats).
Förutom Nytorget är alla lekplatser helt inhägnade.
Med dessa mått i åtanke är ett rimligt ytkrav för en
områdeslekplats omkring 750 kvadratmeter och för
en stadsdelslekplats omkring 1 500 kvadratmeter.
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SOLVÄNDAN, VASASTAN, STOCKHOLM
Lekplatsyta: 830 kvm
(inhägnad)

Inhägnad
Lekplatsyta
Övrig parkyta

Hela parken: 3 920 kvm
RÖDABERGSBRINKEN, VASASTAN, STOCKHOLM
Lekplatsyta: 330 kvm
(inhägnad)

Inhägnad
Lekplatsyta
Övrig parkyta

Hela parken: 1 220 kvm
SANDB(A)CKSPARKEN, SÖDERMALM, STOCKHOLM
Lekplatsyta: 790 kvm
(inhägnad)

Inhägnad
Lekplatsyta
Övrig parkyta

Hela parken: 1 140 kvm
NYTORGET, SÖDERMALM, STOCKHOLM
Lekplatsyta: 2 050 kvm
(ej inhägnad)

Inhägnad
Lekplatsyta
Övrig parkyta

Hela parken: 4 190 kvm
BRYGGARTÄPPAN, SÖDERMALM, STOCKHOLM

Lekplatsyta: 1 050 kvm
(inhägnad)

Inhägnad
Lekplatsyta
Övrig parkyta
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NÄRHET TILL LEKPLATS
Stadsdelslekplatser planeras i stadsdelsparkerna
Kvarnkullen och Älvdansparken. I gestaltningsförslaget för Vallen presenteras två lekområden
som kan klassas som områdeslekplatser. En
områdeslekplats är även lämplig i kvartersparken
Åkerholmen.
Kartan på denna sida visar gångavståndet till
närmaste stadsdelslekplats. Analysen visar att
samtliga kvarter i Ursviks västra delar kommer
att nå en stadsdelspark inom riktlinjen 600 meter.
Maxavståndet är omkring 540 meter. Analysutfallet
förutsätter en gångförbindelse mellan Kvarnkullens
sydvästra hörn och de södra kvarteren samt en gångoch cykelbro till Rissne.

Även kring Ursviks torg är avståndet till närmaste
lekplats längre än 300 meter. Om Kvarngatan inte
ska behöva passeras är avståndet till närmaste
lekplats omkring 490 meter. Möjliga lägen för en
lekplats i området kring Ursviks torg bör därför
utredas. Alternativt bör det säkerställas att passagen
över Kvarngatan vid Ursviks torg görs så trygg och
säker som möjligt. Kvarteren planeras innehålla en
förskola och gårdarnas storlek har ökat sedan 2014
för att kunna inrymma lek.
Det är även viktigt att säkra övergångar längs
Båtsman Rinkens gata samt över Enköpingsvägen i
Stallgatans förlängning.

På nästa sida visas gångavståndet till närmaste
lekplats (områdeslekplats eller stadsdelslekplats).
Analysen visar att kvarteren i de norra delarna
av planområdet inte kommer att nå en lekplats
inom riktlinjen 300 meter. En lekplats ryms dock i
fickparken i området.

GÅNGAVSTÅND
STADSDELSLEKPLATS

Varma färger är eftersträvansvärt
0–50 m
50–100 m
100–200 m
200–300 m
300–400 m
400–500 m
MÅLBILD
500–600 m
600–700 m
700–800 m
800– m
Planområde
Stadsdelslekplats
Närhet till stadsdelslekplats
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GÅNGAVSTÅND
OMRÅDESLEKPLATS (ELLER
STADSDELSLEKPLATS)

Varma färger är eftersträvansvärt
0–25 m
25–50 m
50–100 m
100–150 m
150–200 m
200–250 m
MÅLBILD
250–300 m
300–350 m
350–400 m
400– m
Planområde
Områdeslekplats
Stadsdelslekplats

Närhet till områdeslekplats (eller stadsdelslekplats)

GÅNGAVSTÅND
OMRÅDESLEKPLATS (ELLER
STADSDELSLEKPLATS)

Varma färger är eftersträvansvärt
0–25 m
25–50 m
50–100 m
100–150 m
150–200 m
200–250 m
MÅLBILD
250–300 m
300–350 m
350–400 m
400– m
Planområde
Områdeslekplats
Stadsdelslekplats

Närhet till områdeslekplats (eller stadsdelslekplats) om Kvarngatan inte ska behöva korsas
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BOLLPLANSALLOKERING

SAMMANFATTNING

Analysen utgår från Stockholm stads riktlinjer.
Tabellen visar de närhetsmått som Stockholms
stad använder för bollplaner. Enligt dessa ska
en 11-spelarplan nås inom 1 500 meter och en
7-spelarplan nås inom 500 meter. Där det sistnämnda
inte går att tillgodose är 1 000 meter godtagbart. I
Stockholm finns inga generella riktlinjer för små
bollplaner, det ansvarar stadsdelsförvaltningarna
för. 500 meter kan dock vara ett rimligt avstånd.
Tabellens nedersta rad visar typiska planmått.
Befintliga 11-spelarplaner finns på Ursviks IP
och Rissne IP. En ny 11-spelarplan planeras i
Miloområdet. För denna plan finns ännu inget beslut
vilket medför att det är osäkert om planen kommer
att förverkligas.
På Rissne IP finns även en 7-spelarplan. En ny
7-spelarplan planeras
inom planområdet för
Ursviks västra delar, i stadsdelsparken Kvarnkullen.
I Ursviks aktivitetspark finns idag en liten bollplan.
En liten bollplan finns vid även vid Kymlingeskolan.

MÅLBILD: 11-spelarplan inom 1 500 meter och 7-spelarplan inom
1 000 meter, liten bollplan inom 500 meter.
ANALYS: 11-spelarplan och en 7-spelarplan nås inom de uppsatta
riktlinjerna. Uppfyllelsen kräver dock en 11-spelarplan i Miloområdet.
För denna plan finns ännu inget beslut vilket medför att det är osäkert
om planen kommer att förverkligas.
REKOMMENDATION: Gångavståndet till en liten bollplan överstiger
500 meter i de norra och södra delarna av planområdet. Det kan
övervägas om behovet av små bollplaner tillgodoses i dessa delar av
planområdet.

Liten bollplan

7-spelarplan

11-spelarplan

Önskvärda
standardavstånd

–

500 m

1 500 m

Godtagbar
standard, avstånd

–

1 000 m

-

Kommunsnitt

–

14 900
boende/plan

12 400
boende/plan

Mått (längd x
bredd, yta)

18 x 27 m
500 kvm*

60 x 35 m
2 100 kvm

100 x 60 m
6 000 kvm

* Måtten för liten bollplan baseras på måtten för planen i aktivitetsparken

Riktlinjer för avstånd till bollplaner, samt kommunsnitt för Stockholms
stad. Nedersta raden visar planmått.

Bef./Ny 11-spelarplan
Bef./Ny 7-spelarplan
Bef./Ny liten bollplan

Miloområdet
Kymlingeskolan

Ursviks aktivitetspark

Kvarnkullen

Forskarparken
Ursviks IP

Rissne IP
Befintliga och nya bollplaner i Ursviks västra delars närhet med 500 meters radie kring samtliga bollplaner
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NÄRHET TILL BOLLPLAN
Analysen visar att samtliga kvarter inom
planområdet kommer att nå en 11-spelarplan
inom 1 500 meters gångavstånd. Maxavståndet är
omkring 1 480 meter. Utan den planerade planen
i Miloområdet kommer dock avståndet att vara
längre än 1 500 meter för kvarteren i den norra delen
av planområdet.
Samtliga delar av planområdet kommer även att
nå en 7-spelarplan (eller större) inom den uppsatta
målbilden (1 000 meter). Maxavståndet är omkring
980 meter.
Analysen visar att gångavståndet till närmaste
mindre bollplan (eller större) överstiger 500 meter
i de norra och södra delarna av planområdet.
Maxavståndet är omkring 760 meter. Det bör
övervägas om behovet av små bollplaner tillgodoses
i dessa delar.

GÅNGAVSTÅND
11-SPELARPLAN

Varma färger är eftersträvansvärt
0–125 m
125–250 m
250–500 m
500–750 m
750–1 000 m
1 000–1 250 m
MÅLBILD
1 250–1 500 m
1 500–1 750 m
1 750–2 000 m
2 000– m
Planområde
Bef./Ny 11-spelarplan
Närhet till 11-spelarplan
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GÅNGAVSTÅND 7-SPELARPLAN
(ELLER STÖRRE)

Varma färger är eftersträvansvärt
0–100 m
100–200 m
200–300 m
300–400 m
400–500 m
500–750 m
MÅLBILD
750– 1 000 m
1 000–1 250 m
1 250–1 500 m
1 500– m
Planområde
Bef./Ny 11-spelarplan
Bef./Ny 7-spelarplan

Närhet till 7-spelarplan (eller större)

GÅNGAVSTÅND LITEN
BOLLPLAN (ELLER STÖRRE)

Varma färger är eftersträvansvärt
0–50 m
50–100 m
100–150 m
150–200 m
200–300 m
300–400 m
MÅLBILD
400–500 m
500–600 m
600–700 m
700– m
Planområde
Bef./Ny 11-spelarplan
Bef./Ny 7-spelarplan
Bef./Ny liten bollplan

Närhet till liten bollplan (eller större)
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