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Detta är ett planprogram. Planprogrammet 
görs tidigt i planeringsprocessen och anger 
utgångspunkter, mål och riktlinjer för kom-
mande detaljplaner inom området. Under 
programskedet har ett samråd med medbor-
gare, myndigheter, sakägare och andra som är 
berörda genomförts. Där har samtliga berörda 
haft möjlighet att lämna synpunkter. Nu efter 
samrådet kommer planen att delas in i ett 
antal detaljplaner. Då ges ytterligare minst två 
tillfällen att lämna synpunkter.

Programmet har varit på samråd under som-
maren 2014. I samband med det har öppna 
möten arrangerats. Huvudgatan, torget och 
den norra stadsdelsparken har markerats ut i 
terrängen och gåturer har arrangerats. Dess-
utom har samtal om Ursvik genomförts över 
hela Sundbyberrg genom Berättarlådan - ett 
hus på cykelsläp med information om planför-
slaget. Där har människors personliga upple-
velse av området varit i fokus. 

VI VILL HÖRA VAD DU TYCKER!

Förslaget har ställts ut på biblioteket i Signal-
fabriken, biblioteket i Hallonbergen, Rosa rum-
met i Hallonbergen samt i stadshusets entré. 
Information om kommande aktiviteter och 
samtal kring stadsbyggnadsprojektet kommer 
att finnas på hemsidan www.sundbyberg.se/
bygga-bo-miljo

För vidare frågor kring programmet kontakta:

Planarkitekt Sara Johansson
08-7068554
sara.johansson@sundbyberg.se

Planarkitekt Henrik Nordström
08-7068222
henrik.nordström@sundbyberg.se
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Översikt över planprocessen från översiktsplan till 
färdig stadsdel som tydliggör detta dokuments roll i 
densamma.
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Planprogrammet innehåller flera delar. I första 
delen av dokumentet beskrivs programförsla-
get och i den andra delen kan man läsa om 
förutsättningar och analyser. Planprogram-
mets olika kapitel är indelade som följer:

Inledningen beskriver översiktligt förslagets 
bakgrund och syften. Här innefattas visionen 
med förslagets målbilder. Programförslaget i 
korthet beskriver förslagets kärnpunkter. 

Programförslaget ger detaljerad informa-
tion om respektive del av förslaget, samt 
ställningstaganden om vad som särskilt ska 
utredas i kommande planarbete. Här beskrivs 
kvartersmark, gator, parker, teknisk försörjning 
och konst.

Planprocessen och tidigare ställningsta-
ganden innehåller en detaljerad redogörelse 
av förslagets planeringsmässiga förutsätt-
ningar. Här finns tidigare ställningstaganden 

LÄSANVISNING

redovisade, bland annat fördjupad översikts-
plan och riksintressen. 

Förutsättningar, analyser och konse-
kvenser beskriver planeringsförutsättningar 
såsom landskap och naturvärden, buller och 
riskfaktorer. Här beskrivs även de utredningar 
och analyser som genomförts vilka påverkat 
utformningen av programförslaget, exempel-
vis miljö- och hälsokonsekvenser, solstudier, 
friområdesanalys och barnkonsekvensanalys. 

Genomförande innehåller information om 
genomförandefasen av projektet och be-
skriver hur planprogrammet ska leva vidare i 
processen.

Till planprogrammet hör ett övergripande 
gestaltningsprogram. De två ska läsas tillsam-
mans. 

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
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Karta över planområdet Ursviks Västra delar i dess 
sammanhang i kommunen och regionen. 
Illustration: Strategisk Arkitektur
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BAKGRUND OCH INTRODUKTION

Sundbyberg växer. Tillsammans med resten 
av stockholmsregionen kommer en befolk-
ningsökning motsvarande ett helt Göteborg 
ha ägt rum fram till 20301. Av Sveriges alla 
kommuner är Sundbyberg den som relativt 
sin egen befolkningsmängd växer mest och 
Sundbybergs stad har fattat beslut om att ge 
förutsättningar för en fortsatt tillväxt.

I Sundbybergs stads översiktsplan står att läsa 
att hänsyn ska tas till sociala, ekologiska och 
ekonomiska perspektiv. Det innebär bland an-

nat att ta ansvar för likabehandling, folkhälsa 
och ökad integration, att genomfartstrafiken 
i Sundbyberg ska minska och att förutsätt-
ningar för gång- och cykeltrafik ska förbättras. 
Bra bostäder och goda boendemiljöer har 
betydelse för såväl tillväxten som välfärden2 3.  
I planeringen av Ursviks västra delar beaktas 
ovanstående aspekter, samt ett stort antal an-
dra åtgärder för att skapa en hållbar stadsdel.

Ursviks strategiska läge länkar Sundbyberg 
med Rinkeby i väster och Kista i norr. Möjlig-
heten att röra sig mellan de olika stadsdelarna 
i olika kommuner, till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik, förbättras. Det är viktigt för att 
skapa ett hållbart samhälle. Bostäder i na-
turnära läge tillskapas. Merparten av marken 
inom programområdet för Ursviks västra delar 
är sedan tidigare exploaterad, främst genom 
Trafikverkets verksamhet. Genom att bebygga 
redan exploaterad mark kan befintliga om-
kringliggande rekreationsområden sparas 
och stärkas i sitt syfte. En stadsdel med hög 
täthet ger förutsättningar att erbjuda god 
service. Varsamt utformade offentliga ytor och 
höga krav på miljöanpassning i byggnationen 
skapar en stadsdel med stort ansvarstagande 
för goda livsmiljöer och anpassning till klimat-
förändringar. Hållbarhet genomsyrar samtliga 
delar av planeringen av stadsdelen.

Ursviks västra delar ingår i det större stads-
byggnadsprojektet Stora Ursvik. Stora Ursvik 
har varit under planering sedan början av 
2000-talet. Området är uppdelat på två del-
områden, delområde 1 som började bebyggas 
2005 och delområde 2 som behandlas i detta 
planprogram. Ursviks västra delar och delom-
råde 2 är två benämningar på samma område. 
Uppdelningen gjordes med utgångspunkt i 
att den nya stadsdelen ska byggas ut i etap-
per och med hänsyn till att stadsdelens västra 
delar inte kunde börja byggas förrän E18:s 
ombyggnad genomförts. 

1 RUFS (Regionplanenämden Stockholms Landsting, 
2010) 
2 Lokalförsörjningsplan 2014-2018 (Sundbybergs 
stad, 2013)
3 Sundbybergs stads översiktsplan (Sundbybergs 
stad, 2013) 
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Strukturen i Ursviks västra delar ska vara mer vari-
erad, mer promenad- och cykelvänlig, samt ha mindre 
kvartersstorlekar än vad den fördjupade översikt-
splanen anger. Exempel från Amsterdam

    Delområde 2            Delområde 1

Illustration: Strategisk Arkitektur
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Ursvik är Sundbybergs stads enskilt största 
bostadssatsning och en av de största i Stock-
holms län. Vid årsskiftet 2013/2014 hade 
2 400 personer flyttat in i Stora Ursvik. Fullt 
utbyggt omfattar Ursvik mer än 7 000 bostä-
der med olika upplåtelseformer – hyresrät-

ter, bostadsrätter och äganderätter – samt 
upp emot 3 000 arbetsplatser. Utbyggnaden 
förväntas ske under 10-15 år och väntas fullt 
utbyggt befolkas av drygt 15 000 personer.

För Stora Ursvik gäller en fördjupad över-
siktsplan antagen av kommunfullmäktige 
20034. Sedan den fördjupade översiktspla-
nen antogs har planeringsförutsättningarna 
för området förändrats. Inriktningen är att 
de västra delarna ska byggas tätare än de 
tidigare etapperna av Stora Ursvik och att 
planerad kontorsskärm kan ersättas med 
andra typer av bulleravskärmning, samt ett 
större antal bostäder. Eftersom det föreslås 
ett större antal bostäder i de västra delarna än 
tidigare skapar det ett underlag för ett större 
utbud av kommunal och kommersiell service 
samt för ytterligare en station för tvärbanan i 
programområdets norra delar. Därutöver har 

4 Stora Ursvik, Fördjupad översiktsplan (Sundbybergs 
stad, 2003) 

bedömningen gjorts att strukturen ska vara 
mer varierad, mer promenad- och cykelvänlig, 
samt ha mindre kvartersstorlekar än vad den 
fördjupade översiktsplanen anger. 

Målen från den fördjupade översiktsplanen 
har med utgångspunkt i de nya planerings-
förutsättningarna vidareutvecklats, preciserats 
och kompletterats, vilket har resulterat i aktu-
ellt planprogram.

Läs mer om bakgrund till projektet i kapitlet 
”Förutsättningar, analyser och konsekvenser”
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URSVIK HELA LIVET

De val och avväganden som resulterat i 
aktuellt planprogram har vägletts av visionen 
Ursvik hela livet1.  

I Ursvik kan man bo oavsett vilket skede i 
livet man befinner sig i. Struktur och pro-
gram är tillräckligt varierat för att tillåta detta. 
Ursvik utvecklas i skärningspunkten mellan 
natur, stad och viktiga knutpunkter. Närheten 
till Stockholm och Sundbybergs stadskärna 
genom utbyggda kopplingar för gång och 
cykel samt utbyggd kollektivtrafik spar de bo-
endes tid och utgör stommen för en hållbar 
livsstil med hållbara transportmönster. Ursvik 
får ett aktivt gatuliv där man stannar upp 
och biltrafiken anpassar sig till de gående. 

VISIONEN BAKOM FÖRSLAGET

Ursviks västra delar är anpassat till ett för-
ändrat klimat och en värld med begränsade 
resurser. Stadsdelen är en del av kretslopps-
samhället. 

Stor möda läggs på ett välgjort utförande i 
stort och smått. Ursvik ska ju hålla hela livet 
– och för kommande generationer.  

Visionen ovan har brutits ner i tre kärnvärden 
– Tryggt, Välgjort och I det fria. De utgör olika 
aspekter av hållbarhet och möjliggör sam-
mantaget en ekologiskt, socialt och ekono-
miskt hållbar stadsdel. Målet är att Ursviks 
västra delar ska vara en klimatneutral stads-
del både under planeringsfasen, byggproces-
sen och under dess livstid.

1 Innan planprocessen inletts har ett utrednings- och 
visionsarbete utförts av markägarna Fastighets AB 
Förvaltaren, Stora Ursviks KB och Sundbybergs Stad 

gemensamt. (Niras och Strategisk Arkitektur, 2010) 
Visionen har vidareutvecklats resulterat i aktuellt plan-
program.
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TRYGGT 

Fler möten

Ursviks västra delar utformas med hög täthet. 
Det ger befolkade platser vilket i sin tur ger 
tryggare miljöer med fler möten mellan män-
niskor. Den höga tätheten ger även ett bra 
underlag till butiker och kommunal service. 

Möten med andra stadsdelar

Ursviks västra delar utformas så att kontak-
ten och utbytet med övriga Ursvik samt de 
närbelägna stadsdelarna Rissne, Rinkeby och 

Kista förstärks; bra och trivsamma gång och 
cykelvägar uppmuntrar till promenader mellan 
stadsdelarna. Tillgången till kollektivtrafik är 
mycket god och avståndet mellan stadsdelar 
krymper i tid. 

Livet mellan husen

Ursviks västra delar utformas med god kol-
lektivtrafik och med biltrafik som anpassar 
sig till de gående. Stadsdelen är utformad för 
människan; gång-, cykel- och kollektivtrafik 
är prioriterat i Ursviks västra delar. Gatunätet 
är finmaskigt med många möjliga kontaktvä-
gar mellan olika målpunkter vilket leder till att 
människor rör sig mer till fots och det blir mer 
liv och rörelse.

Barnens bästa

Den stadsmässiga närmiljön inom Ursvik 
utgör barns lek- och lärandemiljö. Här kan 
barn och unga tryggt röra sig mellan viktiga 
målpunkter såsom hem, lek, skola och fritids-
aktivitet; gång- och cykelstråk är trafiksäkert 
utformande. Gårdar och offentliga rum ska 
vara gröna och utformas med hänsyn till barns 
särskilda känslighet för buller och luftpartiklar.

Mänsklig skala

I Ursviks västra delar är byggnader utmed hu-
vudgata och lokalgata varierade i uttryck och 
utförande. Bebyggelsen in mot gränderna är 
lägre och mycket varierad i utformning. Grän-
derna är smala vilket ger en intim känsla. 

Vardagsupplevelser

Platser i Ursviks västra delar utformas för 
vardagsupplevelser. Konst- och sportaktivite-
ter är tillgängliga i parker, sport- och kultur-
centrum samt verksamhetslokaler. Aktiviteter 
för boende och besökare i olika åldrar och 
med olika intressen är lokaliserade till samma 
platser vilket skapar förutsättningar för möten 
mellan människor.
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HÅLLBARHETSPERSPEKTIVET

Vid en del stycken i följande text ser du ett H. Det står 
för hållbarhet och anger att textstycket beskriver en 
hållbarhetsaspekt. Under respektive H kan du se villken 

aspekt av hållbarhet som främst avses - ekologisk (m 

som i miljö), social (s) eller ekonomisk (e).

Ekologisk hållbarhet (m) handlar om att långsiktigt 
bevara vattnens, jordens och ekosystemens produk-
tionsförmåga och att minska påverkan på naturen och 
människans hälsa till nivåer de klarar av att återhämta 
sig från. Det betyder bland annat att staden ska arbeta 
för klimatanpassning, resurssnåla och kretsloppsin-
riktade tekniska lösningar, starka gröna samband och 
biodiversistet.

Social hållbarhet (s) handlar om att skapa ett 
samhälle där alla människor ges lika möjligheter utifrån 
skilda behov och förutsättningar. Det betyder exempelvis 
att staden ska underlätta för medborgarna att organi-
sera sina vardagsliv, god kvalitet i kommunal service, 
tillgänglighet oavsett förutsättningar, ett rikt utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter, närhet till natur och rekrea-
tion samt förutsättningar för trygghet. Strukturer som 
uppmuntrar till rörelse är även en viktig del av social 
hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet (e) innebär att skapa ett 
långsiktigt förhållningssätt för ekonomin. Förutsättningar 
för en god folkhälsa, arbetsmarknad och sysselsättning 
skapas -  en arena för ekonomiskt utbyte för både of-
fentliga och privata aktörer som kan bidra till ekonomisk 
tillväxt. På individnivå handlar ekonomisk hushållning om 
att skapa ett samhälle med infrastruktur och byggande 
som underlättar för människor att leva mer resurssnålt.
samt bidrar till en god folkhälsa bland våra medborgare. 
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VÄLGJORT

Genomtänkt

I Ursviks västra delar är rätt funktioner på rätt 
plats; torg, service och hållplatser för kollektiv-
trafik är samlade i strategiska lägen. Försko-
lor och skolor är lokaliserade i anslutning till 
kommunikationer och natur. 

Genomarbetat

De offentliga rummen i Ursviks västra delar 
är väl definierade och överblickbara. Nivån på 
gestaltningen är hög. Flera olika arkitekter 
och byggherrar är involverade och det ger en 
varierad utformning. 

Omsorg

Bebyggelse i stadsdelen uppförs med meto-
der och material som minimerar energi- och 
resursförbrukning samt hälso- och miljöpåver-
kan i bygg- och driftsskede.

Långsiktighet

Utformning av hus, gårdar och offentlig plats 
görs med lång tid i åtanke; Ursvik ska vara en 
grön stad med goda ekosystemtjänster och 
miljöer som uppmuntrar till vistelse under lång 
tid framöver. Tekniska lösningar är miljöanpas-
sade som en del av kretsloppssamhället.

Omväxling

I Ursvik bor man hela livet, något som möjlig-
görs genom bostäder med varierade upplåtel-
seformer, såsom exempelvis hyresrätter och 
bostadsrätter. Det är möjligt för människor i 
olika åldrar och med olika inkomst att leva här.

Tillgänglighet

I Ursvik ska personer med funktionsnedsätt-
ning kunna vara delaktiga i samhällslivet på 
jämlika villkor. Bostäder, lokaler, gator och 
torg ska gå att bruka av alla. Även parker ska 
tillgängliggöras i så stor utsträckning som 
möjligt. 

I DET FRIA

Återhämtning

I Ursviks västra delar är det nära till rekreation 
i naturen; entrén till Igelbäckens naturreservat 
är lätt att hitta och det går att röra sig från 
ett grönområde till ett annat genom att följa 
områdets parkstråk. 

Naturlig samvaro

Mötesplatser finns på torg och i parker av oli-
ka storlekar. De större parkerna har tillräcklig 
storlek för att flera olika sorters aktiviteter ska 
kunna samsas här. Aktiviteter och funktioner 
som samsas på en och samma plats förstär-
ker varandra och möjliggör ett möte mellan 
människor i olika åldrar och grupper. 

Grönskan bryter in

Den höga tätheten ställer höga krav på bland 
annat utformning med vegetation och vat-
ten för säkerställa ett gott mikroklimat och 
biologisk mångfald. Ursviks västra delar är ett 
exempel på hur stor biologisk mångfald kan 
skapas i tät stadsbebyggelse. Här finns gott 
om bostadsnära natur - grönskan bryter in på 
gårdar, gator och torg. 
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För att säkerställa att visionen uppfylls be-
döms vissa saker som särskilt viktiga. De är 
sammanställda på följande sidor och kan ses 
som förslagets måsten, utan vilka visionen 
kommer bli svår att uppfylla. De fungerar även 
som en sammanfattning av programförslaget. 
Varje rubrik åtföljs av en kort text i blå färg. 
Den beskriver syftet med respektive rubrik.

Hög täthet – Liv och rörelse, god servicetill-
gång och miljövinster

I förhållande till omgivande områden kom-
mer bebyggelsen i Ursviks västra delar vara 
tätare och mer stadslik. En tätare bebyggelse 
möjliggör miljövinster. Det kan medge två 
stationer för tvärbanan, något som uppmuntrar 
kollektivtrafikanvändande. Exploateringens 
täthet möjliggör handel samt kommunal och 
annan kommersiell service inom gångavstånd 
från bostäder. Den höga tätheten möjliggör 
därmed en ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbar stadsdel.

Kommersiella verksamheter – Rörelse på 
gatan dag- och kvällstid

I Ursviks västra delar ska det finnas ett gott 
utbud av kommersiella verksamheter. Detalj-
planer tillåter handel och kontor i samtliga 
bottenvåningar med fasad mot lokalgata eller 
huvudgata. Detaljplanerna utformas så att 
kommersiella verksamheter möjliggörs, med 
tvingande bestämmelser i särskilt lämpliga 
lägen vid Ursviks torg och huvudgatan. Ett 
särskilt program ska tas fram för att stödja 
och stimulera verksamheter i stadsdelen.

Variation i bebyggelsens utformning – 
Attraktivitet och trivsel

Bebyggelsen ska variera både i höjdled och 
med olika fasaduttryck, materialval samt färg-
sättning. Inom varje fasadlängd ska variation i 
fasad samt höjd ske. 

Gröna gårdar – Gott mikroklimat i en tät 
stad

I stadsdelen ska gårdar ha olika storlekar. 
Gårdarna ska utformas med en rik och va-

rierad grönska för att vara trivsamma, samt 
tillhandahålla ekosystemtjänster1 såsom bland 
annat ett gott mikroklimat, omhändertagande 
av dagvatten med mera. Kvartersmark ska 
utformas enligt riktlinjer i Sundbybergs stads 
program för grönytefaktor. 

Ursviks torg – Möten mellan människor 

Ursviks torg ligger i skärningspunkten mellan 
kollektivtrafik, kommunal- och kommersiell 
service. Träd och annan vegetation samt en 
modellering av marknivån ska definiera torg-
rummet. Här ska finnas sittplatser och soliga 
lägen för vistelse, vatteninslag, samt möjlighet 
till café och restaurangverksamhet.

Tvärbana och bussar – God kollektivtrafik

Tvärbanan, samt ett flertal busslinjer, kommer 
att gå genom Ursviks västra delar. En tvär-
banehållplats ska lokaliseras vid Ursviks torg 
centralt i Ursvik, och en hållplats i program-
områdets norra delar. Området ska utformas 
så att kollektivtrafik uppmuntras och bilan-
vändande reduceras. Tvärbanan ska vara ett 
positivt stadsbyggnadselement i stadsdelen, 
med ett eget område i mitten av gatan beklätt 
med vegetation.  Tvärbanan ska gå på bro 
över Igelbäcken. 

Tydligt avläsbara gaturum – Variation och 
orienterbarhet i gaturummet skapar trivsel

Gatorna ska utformas med olika bredd bero-
ende på funktion. Det ska vara lätt att särskilja 
de olika gatutyperna; huvudgata, lokalgata och 
gränd.

Huvudgatan med parkstråk och tvär-
banan – Ett stråk från parkrum till parkrum 

Stadsdelens huvudgata blir dess pulsåder. Här 
föreslås ett brett gaturum. 

Tvärbanan planeras på ett eget grönt om-
råde i mitten av gatan. Ett parkstråk ska löpa 
längs med huvudgatans östra soliga sida, från 
Kvarnkullen i söder till norra stadsdelsparken 

1 Se kapitel Parker, platser och grönstråk för beskrivn-
ing av begreppet. 

PROGRAMFÖRSLAGET I KORTHET
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och vidare till Igelbäckens naturreservat. Park-
stråket ska utgöras av etappvis frodig grönska 
i växtbäddar och trädplantering mot vilken 
dagvatten kan avvattnas. 

Gränder på de gåendes villkor – Befolka 
gatan

Inom delar av programområdet föreslås 
gränder. Gränderna ska vara gångfartsgator. 
Det ska vara tydligt att grändgatorna är till 
för lekande barn och gående och de ska vara 
tydligt avvikande från den övriga gatumiljön. 
Det uppmuntrar människor till att gå och ger 
fördelar för verksamheter, folkhälsan och 
miljön. Grändgatorna ska variera i riktning så 
att nyfikenheten hos de gående väcks och 
intressanta gaturum formas.

Bro till Rinkeby – Skapa och upprätthålla 
goda samband inom regiondelen

Genom en bro mellan Ursvik och Rinkeby får 
stadsdelarnas invånare ökad möjlighet att ta 
del av det serviceutbud som erbjuds på båda 
sidor om trafikleden, inklusive kollektivtrafik2. 

Plats för barn – En enkel vardag för barnfa-
miljer och god miljö för barn

Två stora och tre mindre lekplatser ska anläg-
gas inom stadsdelen. Skol- och förskolegårdar 
ska ha tillräcklig yta för att tillfredsställa barns 
behov av lek- och lärandemiljöer. Detaljplaner 
utformas så att förskolor är möjliga i bottenvå-
ning på bostadshus.

Centralt placerad skola och multihall     
– Möten mellan människor 

En högstadieskola och en sporthall med 
lokaler för kultur- och fritidsverksamheter ska 
vara placerad i stadsdelens mitt. Lokalerna 
ska kunna samnyttjas för skola, sport och en 
mångfald av kultur- och fritidsverksamheter. 
Sporthall och andra möjligheter till idrotts-
utövande stödjer en aktiv livsstil och lockar 
besökare till området. 

Parker – Återhämtning, möten och bra mik-
roklimat

Området ska innehålla två väldefinierade och 
väl tilltagna parkrum; Kvarnkullen och norra 
stadsdelsparken. Den norra stadsdelsparken 
ska erbjuda vattenlek, plats för solbadande, 
blomsterprakt samt lek och en tydlig koppling 
till Igelbäckens naturreservat. Väl tilltagna 
grönytor är särskilt viktigt i ljuset av framtida 
klimatförändring3.  

En bullermur med vall för rekreation 
– En aktiverad och mångfunktionell grön bul-
leravskärmning i en tät stad 

Som skydd mot buller, partiklar och explo-
sionsrisk från Ulvsundavägen/E18 skapas en 
mur med en höjd av cirka 10 meter. Höjdskill-
naden mellan murkrönet och lokalgatan inne 
i området tas upp av en sluttande vall. Vallen 
ska vara en resurs – en park och rekreations-
yta med varierat innehåll, bland annat ska-
tepark och löparslingor, samt binda samman 
stadsdelen från norr till söder. Vallen kan vara 
underbyggd med parkeringsgarage. 

Vattnet i staden – Attraktivitet och gott 
mikroklimat

Vatten ska vara ett påtagligt element inom 
programområdet. En plaskdamm lokaliseras 
till den norra stadsdelsparken. På Ursviks 
torg anläggs en vattenspegel. Inslag av vatten 
längs med huvudgatan ska eftersträvas. Per-
manenta vattenspeglar i anslutning till kvarter-
sparken Åkerholmen ska utredas. 

Öppna och gröna dagvattenlösningar - 
Ansvar för klimatanpassning och en god miljö 
i en tät stad 

Dagvatten inom området ska användas som 
en estetisk och pedagogisk resurs. Fokus ska 
ligga på lösningar med mycket vegetation. 

2 Underlag i Genomförandeavtal (Sundbyberg- res-
pektive Stockolms stad, 2012-05-12)samt gestaltning-
sprogram (Stockholms stad och Grontmij, 2012).

3 SMHI Klimatologi #6 (Olsson & Foster, 2013) SOU 
2007:60 (Miljödepartementet, Klimat och sårbarhetsu-
tredningen, 2007), Klimatanpassning i fysisk planering 
(Länsstyrelserna, 2012), 
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Illustrationsplan över Ursvik med planområdet utmärkt. Skala 1:5000
Illustration: Strategisk Arkitektur
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Milot

Bebyggelse med korta fasadlängder. 
Exempel från Sluseholmen, Köpenhamn

FAKTA OM URSVIKS VÄSTRA DELAR

Bebyggd yta: 26 hektar
Park: 6 hektar
Antal bostäder: ca 3 500 (totalt i Stora Ursvik: 
ca 6 500)
Antal invånare: ca 7 500 (totalt i Stora Ursvik: 
ca 15 500)
Antal arbetsplatser i hela Ursvik: ca 3000
Utbyggnadsperiod: från 2016 och 10 till 15 år framåt
Byggnadshöjd centralt:3-7 våningar, med accenter på 
1-12 våningar
Byggnadshöjd i nordost: 3-16 våningar. 
Upplåtelseformer och boendeformer: bostadsrätt, hyres-
rätt, egnahem, studentbostäder, äldreboende, gruppbo-
ende m.m
Service: matvarubutik etc, vårdcentral, kultur, idrott 
äldreboende m.m
Skola: årskurs 7-9 (Inom Ursvik även F-6)
Förskolor: 30-40 avdelningar, varav ca 30 permanenta. 

Uppdelat på ca 7-8 förskolor. 

17Planprogram - Ursviks västra delar

HÖG TÄTHET OCH STOR VARIATION

Bebyggelsen i Ursviks västra delar föreslås 
vara tät och stadslik. En tätare bebyggelse 
möjliggör stora miljövinster. Det kan medge 
två stationer för tvärbanan, möjliggöra mer 
handel, kommunal och kommersiell service, 
samt att parker- och natur kan sparas. Inom 
programområdet beräknas uppföras ca 3 
500 nya bostäder, med avsikten att skapa en 
hållbar stad.

Ett sätt att mäta ett områdes täthet är att be-
räkna dess exploateringstal. Exploateringstalet 
är bruttoarean/områdesarean. Exploaterings-
talet för hela programområdet föreslås vara 
högre än i Annedal och lägre än i Hammarby 
sjöstad. 

I Ursviks västra delar föreslås flertalet kvar-
ter vara mindre än de som tidigare uppförts 
i Stora Ursvik. Detta för att få kortare bygg-
nadskroppar och därmed en mer variationsrik 
stadsdel. Byggnadshöjden varierar också inom 
kvarteren, bland annat för att ge bättre ljusför-
hållanden i lägenheter och på gårdar. 

Exploateringstalet på kvartersnivå är högre än 
Annedal och Östra Matteus i Vasastan. Detta 
är ett mått på gårdarnas storlek i förhållande 
till byggnadshöjden. 

För att skapa en spännande och trivsam 
stadsdel är variationen av stor vikt. Variation 
ska återfinnas i bebyggelsehöjder, kvarter-

KVARTERSMARK - BEBYGGELSE

slängder, fasaduttryck och taklandskap.

Fasadlängder ska vara korta och skilja sig 
åt i materialval, färgsättning samt ha en hög 
detaljrikedom. 

Taken kan med fördel vara vegetationstäckta 
och medge takterasser. 

Ett stort antal bottenvåningar ska ha tillräcklig 
takhöjd för att kunna inrymma verksamhetslo-
kaler.

Planförslaget har tagits fram av arkitektkonto-
ret Strategisk Arkitektur. Förslaget har under 
2013-2014 vidareutvecklats av Strategisk Ar-
kitektur tillsammans med kommunen, markä-
garna och ett antal konsultgrupper. Inspiration 
för programområdet har hämtats från bland 
annat Västra Hamnen i Malmö, Holland och 
södra Tyskland.



Översiktsbild över en kvartersgrupp indelad i sex delkvarter. Genom variation i husliv, byggnadshöjder, takformer och 
fasaduttryck skapas en varierad och brokig stadsbild. Illustration: Strategisk Arkitektur.
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DE CENTRALA KVARTEREN 

I programområdets centrala delar föreslås 
bebyggelsen vara stadsmässig med väl defi-
nierade gaturum. Bebyggelse i anslutning till 
huvudgator och lokalgator ska vara sluten och 
ha en byggnadshöjd på 5-7 våningar. Inslag 
av enstaka högre och lägre hus kan före-
komma med byggnadshöjden 1-12 våningar. 
Mot gränderna ska bebyggelsen vara uppbru-
ten och lägre, ca 3-4 våningar. Det är för att 
förhålla sig till det smala gaturummet samt 
uppnå en mer intim och småskalig känsla. 
Kvarter kan öppnas mot gränd genom öpp-
ningar mellan huskroppar eller via portik. Inom 
100 meter från bostaden ska det finnas en 
mindre park som kallas fickpark. 

Inslag av stadsradhus föreslås också inom de 
centrala kvarteren. 

NORDÖSTRA STADSDELEN

I programområdets norra del mot de skogsbe-
klädda sluttningarna ska bebyggelsen anpas-
sas till topografin. 

Bebyggelsen föreslås här vara mellan 3-16 
våningar. Några högre hus föreslås stå ut mot 
naturreservatet. På dessa höga landmärken 
krävs att extra omsorg läggs på utformningen. 

Byggnader ska uppföras i souterräng där det 
behövs för att anpassas till befintliga markhöj-
der. Slutna sockelvåningar, slänter och stöd-
murar ska undvikas. 

Fortsatt planarbete

I kommande detaljplaner ska utredas var de 
höga husen lämpligen placeras med tanke 
på solförhållanden mm. Detaljerade sektioner 



Plan över norra delen av planområdet. Delen som avses är markerad med en blå ring.
Illustration: Strategisk Arkitektur

Principlösning för bebyggelsens möte med naturen 
och topografin i norra delen av planområdet. 
Illustration: Strategisk Arkitektur
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som visar markanslutningar ska också tas 
fram mot naturområdet mellan norra stads-
delsparken och naturreservatet, för ett mjukt 
möte. 

Mer detaljerade inventeringar av naturområ-
det i områdets nordöstra del ska genomföras 
i kommande skede och bevarandevärda träd 

ska mätas in och om möjligt sparas och skyd-
das som en tillgång i den nya bebyggelsen. 

Då programförslaget i de norra delarna av 
området föreslås vara mer än 59.4 meter över 
nollnivån ska höjdrestriktioner från Bromma 
flygplats utredas närmare i det fortsatta plan-
arbetet.



Tänkbara landmärken i Ursviks västra delar. Utöver an-
givna byggnader kan även Kvarnkullen samt den norra 
stadsdelsparken fungera som landmärken.
Illustration: Strategisk Arkitektur

Detaljrik och välprogrammerad innergård. Exempel från 
Vauban, Tyskland.
Foto: Strategisk Arkitektur
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LANDMÄRKEN

Vissa byggnader kommer att vara mer fram-
trädande i stadsbilden, exempelvis centrum-
byggnaden vid Ursviks torg, högstadieskolan, 
bebyggelsen vid södra entrén till Ursvik samt 
ett antal högre bostadshus i programområdets 
norra del. Dessa kommer att kontrastera mot 
omgivande byggnader och fungera som land-
märken eller referenspunkter för orientering 
och identifikation. Särskild omsorg i gestalt-
ningen av dessa byggnader krävs. 

BOSTADSGÅRDAR

Bostadsgårdarna i Ursviks västra delar varie-
rar i storlek, från 500-1 800 kvm, att jämföra 
med runt 2 500 kvm i övriga Stora Ursvik. 

Avsikten med de små gårdarna är att skapa 
små intima mötesplatser. Stor ansträngning 
ska läggas på utformning, materialval och 

goda solvärden. Frodig grönska och sol är 
en förutsättning för goda vistelsevärden på 
gårdarna. 

Inom programområdet föreslås även några 
större gårdar. Avsikten med de större gårdar-
na är skapa högre vistelsevärden på gårdarna 
samt möjliggöra förskoleverksamhet inom 
kvartersbebyggelsen. 

Gårdarna ska innehålla mycket grönska och 
ha en hög detaljrikedom. På de mindre går-
darna kan ”rum i rummet” skapas med vegeta-
tion för att öka gårdens användbarhet. Gårdar 
ska även planeras utifrån solvärden. Reflekte-
rat ljus från omgivande fasader ska beaktas. 
På gårdarna ska lekmiljöer för mindre barn 
(åldern 0-6 år) finnas såsom till exempel 

sandlåda, gung- och klättermöjlighet. 

Gröna gårdar skapar inte bara en trevlig miljö, 
utan bidrar också till en rad positiva ekosys-
temtjänster1, såsom ett bättre lokalklimat, 
fördröjning av dagvatten, trivsamma lärande-
miljöer för barn med mera.

På gårdarna får ej cykelförråd, bostadsförråd 
eller annan komplementbyggnad uppföras 

1 Se kapitel Parker, platser och grönstråk för beskrivn-
ing av begreppet. 



Lekutrustning för de små och sittmöjligheter för de 
äldre. Exempel från Järla Sjö. 
Foto: Strategisk Arkitektur
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eftersom det inkräktar på gårdsutrymmet. Bo-
stadskomplement ska inrymmas i bostadshus. 

Grönytefaktor

Sundbyberg har antagit riktlinjer för gröny-
tefaktorer som ska tillämpas på alla tomter 
som ska bebyggas. Det är ett verktyg för att 
få gröna och trivsamma gårdar med ett gott 
lokalklimat och positiva ekosystemtjänster. 
Grönytefaktorn ska beräknas för alla kvarter 
inom området. En grönytefaktor om minst 0,5 
ska uppnås. Grönytefaktorn ska studeras i 
kommande detaljplaner. 

Uppfyllande av grönytefaktorn ska utredas 
under detaljplaneskedet och förslag tas 
fram, vilket sedan ingår i granskningen inför 
bygglovgivning. 

Fortsatt planarbete

Till respektive kommande detaljplan ska för-
djupade gestaltningsprogram tas fram, i vilket 
bostadsgårdarnas karaktär och utformning 
ska beskrivas. I samband med framtagande 
av kvalitetsprogram ska uppnådd grönytefak-
tor visualiseras. Grönytefaktorn tillämpas på 
fastighetsnivå och mäts som ett genomsnitt-
ligt värde för hela tomtens yta. I de fall när ett 
kvarter bebyggs av flera byggherrar krävs att 
dessa samverkar för att uppnå grönytefaktorn. 

Den grönytefaktor som uppnås ska vara 
balanserad mellan de olika funktionerna som 
eftersträvas: klimatanpassning, sociala värden 
och biologisk mångfald2. 

Eventuellt kan ytterligare större bostadsgårdar 
inom programområdet tillskapas.

2  Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktorer (Ex-
ploateringsutskottet Sundbybergs Stad, 2012).



Översikt över bebyggelsen i Ursviks västra delar med 
olika färgkodning beroende på tänkt funktion.
Illustration: Strategisk Arkitektur.
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KOMMERSIELL SERVICE OCH ANDRA 
VERKSAMHETER

Verksamheter kan förekomma i alla delar av 
programområdet och ska vara möjliga i särskilt 
gynnsamma lägen. I anslutning till Ursviks torg 
där kollektivtrafikförsörjningen är som bäst 
kompletteras bostadsbebyggelse med kon-
torsbebyggelse. Kontorsbyggnader vid Ursviks 
torg ska utformas med kommersiella lokaler i 
bottenvåning för att ge liv åt torget och utgöra 
attraktiva målpunkter. 

Möjlighet för kontorsbebyggelse ges i områ-
dets norra del vid den tänkta hållplatsen för 
tvärbanan, vid landfästet för bron till Rinkeby, 
samt i områdets södra delar. 

Det är viktigt med en integrering av funktioner 
inom Ursviks västra delar, både inom kvarteren 
men också inom enskilda byggnader. Utrym-
me ges för bokaler (en kombination av bostad 
och lokal) och andra mindre etableringar i 
bostadskvarteren. Verksamheter förläggs i hu-
sets bottenvåningar, framför allt i hushörn. De 
verksamheter som på detta sätt integreras i 
bostadsbebyggelsen ska vara av typen mindre 
kontor, butik eller kafé/ restaurang. Den typen 
av integration återfinns i den täta staden och 
är mycket viktig för livet i stadsdelen. Inte-
grerade verksamhetslokaler ger ett genuint 
stadsliv och är även bra ur ett brottsförebyg-
gande perspektiv då flöden av människor ökar 
dagtid1. Verksamheter integrerade i bostads-
bebyggelsen ska i första hand lokaliseras till 
programområdets tätare och mest utpräglat 
stadsmässiga delar såsom längs huvudgatan, 
Ursviks Allé, runt Ursviks torg, samt i anslut-
ning till den norra tvärbanehållplatsen. 

Utöver verksamheter i bottenvåningar koncen-
treras den kommersiella servicen med daglig-
varuhandel och övriga butiker till torget. 

Fortsatt planarbete

En Strategi för utveckling av kommersiell ser-
vice inom området, där bland annat det initialt 
svaga underlaget för service ska tas fram i 
det fortsatta plan- och genomförande-arbetet. 
Kulturella verksamheter i närheten kan vara 
en drivkraft för samhällsutveckling2.  



Gröna ytor visar tänkbara placeringar för förskolor 
samt förskolegårdar i Ursviks västra delar. Bullernivåer 
anges för ekvivalent dygnsmedel i dBA.
Illustration: Strategisk Arkitektur

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dBA
70 <  
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60

 <= 55
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1 Sundbybergs översiktsplan (Sundbybergs stad, 
2013) 
2 Sid 8 Sundbybergs översiktsplan (Sundbybergs 
stad, 2013)

KOMMUNAL SERVICE FÖRSKOLOR

I närområdet finns ett flertal förskolor, bland 
annat Granatäpplets och Pysslingens försko-
lor. Med utgångspunkt i befolkningsprogno-
sen för Ursviks västra delar, beräknas 30-40 
förskoleavdelningar behövas år 2027. Ett 
antal tänkbara lokaliseringar för förskolor 
har pekats ut, fler lägen än vad som kom-
mer behövas. En till två förskolor föreslås 
vara friliggande och ett flertal vara placerade 
i bottenvåning på bostadshus. Större försko-
lor föreslås i anslutning till programområdets 
stadsdelsparker eller kvartersparker. 

För att nå en hög lekkvalitet i utemiljön vid för-
skolor bör gårdarna vara varierade, kuperade 
och vegetationsrika. Lekredskap placeras med 
fördel i skugga från vegetation. 

Fortsatt planarbete

Det finns idag inga nationella riktlinjer för 
storlek på förskolegårdarnas ytor och detta 
behöver utredas ytterligare i planskedet, vilket 
bör ske i samarbete med Barn- och Utbild-
ningsförvaltningen. Även antal och placering 
ska studeras vidare i nära samarbete med 
Barn- och Utbildningsförvaltningen. 

En barnkonsekvensanalys3 för förslaget har 
tagits fram, läs mer under rubriken ”Barnkon-
sekvensanalys”. För förskolegårdar i kvarter är 
det viktigt att beakta både gårdskvaliteterna 
för boende samt användbarheten för försko-
lebarnen. En rekommendation ur barnkonsek-
vensanalysen är att inte dela upp förskolegår-
darna som ligger i kvarter, utan samnyttja dem 
helt med boende.

Där förskolegård föreslås i direkt anslutning 
till park med större lekplats kan storleken på 
den egna gården minskas, i gengäld förväntas 
barnen kunna nyttja den intilliggande parken. 

Förskolegårdarna ska utformas så att buller-
nivåerna underskrider 55 dBA ekvivalentnivå 
på minst halva förskolegården. Bullerskärmar 
eller andra lösningar kan behöva uppföras. 

3 Friområde, sociotop-, och barnkonsekvensanalys-,  
(Spacescape, 2014)



Föreslagen placering av högstadieskolan i Ursviks 
västra delar.
Illustration: Strategisk Arkitektur

Skiss på högstadieskola vid huvudgatan med en trans-
parent och inbjudande bottenvåning.
Illustration: GYF Media
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SKOLA, KULTUR- OCH FRITID SAMT 
SPORTHALL/MULTIHALL

I Ursviks närområde finns bland annat Urs-
viksskolan och Älvkvarnsskolan, samt Kym-
lingeskolan som står klar höstterminen 2014. 
Antalet barn i åldrarna 6-15 beräknas år 
2027 uppgå till ca 900 inom programområdet. 
Inom Ursviks västra delar föreslås en 6-pa-
rallellig högstadieskola för runt 600 elever 
rymmas för att täcka Stora Ursviks behov av 
skolplatser. En central placering i närheten av 
Ursviks torg föreslås. 

En samlokalisering av lokaler för högstadie-
skola och kultur- och fritidsverksamhet 
föreslås i en byggnad som ska fungera som 
en samlingsplats i Ursvik. Den ska vara öppen 
från morgon till kväll, och både innehålla skola, 
kursverksamhet och allmänna ytor. 

Utöver högstadieskola föreslås en idrotts-
hall där utrymme för skola och föreningsliv, 
skolbibliotek, fritidsgård, kursverksamheter 
(musik-skola, dans, teater), samt andra verk-
samheter som skapar ett levande, inbjudande 

hus kan innefattas. Verksamheterna i bygg-
naden ska bidra till att skapa ett rikt stadsliv 
kring Ursviks torg.

Ett hus som är upplyst och fyllt av aktiviteter 
på kvällstid bidrar även till att skapa trygghet 
i området. En förstudie för skola/kultur- och 
fritidsändamål ska tas fram av Barn- och 
utbildningsförvaltningen tillsammans med 
Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Skolan

Skolan har behov av drygt 5 000 kvm. 

Utöver detta behövs utrymme för sporthall/
gymnastiksal, kök och matsal, eventuellt café, 
musiksal. 

Skolan ska också ha ett skolbibliotek. Skolbib-
lioteket skulle vissa tider kunna fungera som 



Skolgården kan placeras på taket till sporthallen/multihallen och förses med planer för bollsport. Skolgården kan även 
fungera som allmän friyta på kvällar och helger.
Illustration: GYF Media
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ett allmänt bibliotek. 

Sporthall/multihall

I och med utbyggnaden av Ursvik är kultur- 
och fritidsförvaltningens bedömning att det 
kommer finnas behov av två nya sporthallar 
till år 2020. Beroende på storlek kan båda 
inrymmas invid skolan, alternativt en av dem i 
anslutning till ishall och curlinghallen. 

Skolgården

Skolgården föreslås vara en kombinerad 
skolgård/allmän park. Skolgården föreslås på 
taket av sporthallen/multihallen och byggs 
samman med den aktivitetsvall som sträcker 
sig längs Ursviks västra sida. 

Funktioner som föreslås inrymmas på skolgår-
den är en multisportyta om ca 20x40 meter, 

en mindre amfiteater kombinerad med en 
läktarlösning till multisportytan, en löparslinga 
med start i anslutning till skolgården, ett ute-
gym i anslutning till slingan. Eventuellt skulle 
någon del av byggnadskropp kunna utformas 
för klättring

Läs mer under kapitlet ”parker, platser och 
grönstråk - aktivitetsvallen”

Fortsatt planarbete

Eventuellt finns behov av en större hall för 
både ett lokalt och regionalt behov. Det finns 
exempelvis i dagsläget endast två hallar i 
Stockholmsområdet som uppfyller inneban-
dyns krav på läktarplatser: En större hall 
möjliggör även att större arrangemang och 
matcher kan hållas. Detta ska utredas i det 
kommande planarbetet.

Skolgårdens storlek och funktioner ska utre-
das i det fortsatta planarbetet. 



Förslag på Ishall och curlinghall intill Enköpingsvägen och Kvarnkullen. Anläggningen är markerad med en blå ring. 
Skala 1:5000
Illustration: Strategisk Arkitektur
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KURSVERKSAMHET SAMT MÖTESPLAT-
SER FÖR BÅDE BARN OCH UNGA VUXNA

Även barn- och ungdomsverksamhet för åld-
rarna 10-12, 13-18 samt 15-25 år kommer 
behövas i centrala Ursvik. 

Inom Ursviks västra delar föreslås lokaler för 
kursdeltagare i musikskola, dans och teater 
samt andra estetiska uttrycksformer så som 
musik- och filmskapande. 

Fortsatt planarbete

Lokaliseringar för ovanstående ska utredas i 
kommande planarbete. 

ISHALL OCH CURLINGHALL

Möjligheten att flytta ishall och curlinghall från 
det nuvarande läget i centrala Sundbyberg 
till Kvarnkullens östligaste läge ska utredas i 

kommande planarbete. Mot Enköpingsvägen 
föreslås sportbyggnader som skärmar mot 
buller och samtidigt kan bilda ett fint entrémo-
tiv till området. Mot Gamla Enköpingsvägen 
kan eventuellt bostäder uppföras. 

På taket till Curlinghallen skulle en 7-man-
naplan kunna anläggas. Den östra delen av 
Kvarnkullen föreslås reserveras för sport- och 
rekreation. 

Fortsatt planarbete

Användningen av marken inom detta område 
ska utredas vidare i kommande planarbete. 

ÄLDREBOENDEN

Befolkningsprognosen pekar på att det från 
ca år 2023 finnas behov av ca 40-45 lägen-
heter för äldreboende. Äldreboende föreslås 
därför inrymmas i någon av de senare detalj-
planeetapperna. 



Tänkbara lokalisering för äldreboenden.
Illustration: Strategisk Arkitektur
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Äldreboendet får gärna ha utsikt mot grön-
område, park eller torg. Det är önskvärt med 
en gård för utevistelse, gården kan delas med 
bostadsgård. 

Fortsatt planarbete

Läge för äldreboende ska utredas vidare i 
kommande detaljplanearbete

HEMTJÄNST

Hemtjänst behöver troligtvis personallokaler 
inom området om ca 50-200 kvm, omkring 
år 2020. I senare detaljplaneetapper kan det 
troligtvis även finnas behov av träffpunkt för 
äldre. 

Fortsatt planarbete

Lokaler för hemtjänst ska utredas vidare i 
kommande planarbete. 

GRUPPBOENDE

Inom programområdet kan behov av gruppbo-
ende inom lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) komma att finnas. 
Möjligheten att skapa gruppbostäder är störst 
där upplåtelseformen är hyresrätter. 

Fortsatt planarbete

Behovet av gruppboende studeras närmare 
inom kommande detaljplaner. Även behov av 
lokal om ca 300 kvm för daglig verksamhet 
enligt LSS och sysselsättning enligt social-
tjänstlagen kan komma att finnas. 

FÖRENINGSLOKALER

Föreningslokaler för föreningsdriven kul-
tur- och fritidsverksamhet föreslås centralt i 
Ursvik. 

Fortsatt planarbete

Lokaler för ovanstående ska avsättas inom 
någon/några av kommande detaljplaner. 



Huvudgatan

2 31
Gatutyper i tre skalor, med tre olika karaktärer och funktioner.
Huvudgator Lokalgator Gränder
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GATOR OCH TRAFIK I EN HÅLLBAR STAD

FINMASKIGT GATUNÄT

Med ambitionen att skapa en promenadvänlig 
stad där invånarna uppmuntras befolka och 
ge liv åt det publika rummet planeras Ursviks 
västra delar med ett finmaskigt gatunät. Det 
ger fler alternativa färdvägar från en målpunkt 
till en annan. En sådan struktur uppmuntrar till 
gående och ger hållbarhetsfördelar både ur 
miljömässig, social och ekonomik synvinkel. 
I Ursviks västra delar ska gående, cyklister 
och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik. 
Läs mer om utformningen av gatorna i det 
övergripande gestaltningsprogrammet. Huvud-
gatans bredd och uttryck är tydligt överordnat 
övriga gator. Lokalgatorna ska vara smalare, 
men inrymma gatuträd och kantstensparke-
ring. Gränderna är betydligt smalare än övriga 
gator och de ska variera i riktning. 

HUVUDGATAN 

Huvudgatan genom programområdet blir 
stadsdelens boulevard och pulsåder. Här 
föreslås ett brett gaturum, ca 36 meter, för 
gående, cyklister, bil, buss och spårväg. En 
bred, relativt rak gata ger tydlig överblick och 
enkel trafikföring. Tvärbanan ska förläggas på 
ett eget, grönt, område i mitten av gatan.

Huvudgatan ska ha trädplantering längs båda 

sidor av gatan. Längs den östra och soliga si-
dan föreslås en dubbelriktad separat cykelväg, 
trottoar samt ett parkstråk med planteringar, 
inslag av vatten samt plats för uteserve-
ringar. Parkstråket ska löpa från Kvarnkullen i 
söder till norra stadsdelsparken och vidare till 
Igelbäckens naturreservat. Utöver att vara ett 
rekreativt element ska parkstråket även fung-
era som dagvattenanläggning, Dagvatten kan 



Typsektion huvudgatan skala 1:300
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Huvudgatan förses med ett parkstråk.
Illustration: Strategisk Arkitektur
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delvis komma upp i dagen på en sträcka. Läs 
mer under avsnittet dagvatten. 

Fortsatt planarbete

I det fortsatta planarbetet ska särskilda passa-
ger i anslutning till skolor och parker utpekas. 
Dessa ska utformas så att barn ska kunna 
korsa gatan på ett trafiksäkert sätt. 
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LOKALGATOR

De flesta av lokalgatorna inom Ursviks västra 
delar knyter programområdet till övriga Ursvik 
i öster. Tillsammans med huvudgatan bildar 

lokalgatorna ett rutnätsmönster som omgärdar 
kvartersgrupperna. Gatorna ska ha en tydlig 
prägel av stadsgator. Längs samtliga lokalga-
tor, förutom gatan längs aktivitetsvallen, ska 
det vara dubbelsidiga trottoarer, kantstenspar-
kering och trädplantering. 

Fortsatt planarbete

I fortsatt planarbete ska särskilt utredas 
utformning och funktion av gatan/platsen i 
korsningspunkten huvudgatan/ Ladugårdsga-
tan/ Badhusgatan, så att detta blir en trivsam 
plats med enkel trafikföring. 

Gatorna ska om möjligt avvattnas mot plante-
ringsytor. Se mer under avsnittet ”dagvatten”. 

GRÄNDER

Inom kvartergrupperna föreslås gränder. Grän-
derna avviker tydligt från den vanliga gatumil-
jön och tillför en annan karaktär än huvudstråk 
och lokalgator.

Gränderna ska vara körbara för angöring till 
entré, men ej uppmuntra till genomfartstrafik. 
De ska vara gångfartsgator, där lekande barn 



Gränder

Två utdrag ur film framtagen inför Medborgardialogen 
visande grundläggande kvaliteter i områdets gränder.
Illustration: Strategisk Arkitekrur
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och gående har företräde framför bilarna och 
där hastigheten är begränsad till gångfart. 
Gaturum och infarter ska utformas så att det 
blir tydligt att bilen är där på de gåendes vill-
kor. Längs gränderna får undantaget enstaka 
handikapplatser p-platser ej inrymmas. 

Grändgatorna ska variera i riktning så att 
nyfikenheten hos de gående väcks och intres-
santa gaturum formas. 

Längs gränderna föreslås avståndet mellan 

husen vara ca 8-11 meter. Den körbara delen 
av gatan föreslås vara ca 4 meter, men på 
ställen variera i bredd för att inrymma bland 
annat utrymme för snöröjning och möten. 
Marken därutöver ska vara förgårdsmark. 
Förgårdsmarken kan utgöras av bland an-
nat uteplatser, plantering eller platsbildningar. 
Längs några gränder föreslås öppna dag-
vattenrännor.

Enstaka gatuträd ska placeras på lämpliga 
platser. 

Fortsatt planarbete

Platser för dagvattenrännor och träd längs 
gränderna ska definieras i kommande fördju-
pade gestaltningsprogram. 



Bron till Rinkeby markerad i rött. 
Illustration: Strategisk Arkitektur

Fotomontage visande föreslagna Tvärbanebron och separat vägbro bro över Igelbäcken. Illustration: Urbio
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BRON TILL RINKEBY

En gång- och cykel-, samt bussbro ska upp-
föras över Ulvsundaleden mellan Rinkeby och 
Ursvik. Ursviks Allé förlängs till Rinkeby Allé. 
Genom bron bryts Ulvsundaledens (E18s) 
barriäreffekt och stadsdelarnas invånare får 
ökad möjlighet att ta del av det serviceutbud 
och kollektivtrafik som erbjuds på båda sidor 

om trafikleden. 

Markområdet för bron tillhörde tidigare 
Stockholms stad, varför bron har planlagts av 
Stockholm. Planen vann laga kraft 2013. Ett 
genomföranadeavtal har också slutits mellan 
Sundbyberg och Stockholm angående bron. 
Bron kommer enligt tidplan vara uppförd år 
2016. 

Fortsatt planarbete

Delen av Ursviks Allé mellan huvudgatan och 
bron till Rinkeby ska utformas som en slut-
tande gata med trottoarer som ansluter direkt 
mot bebyggelsen. 

BUSSGATA/KOPPLING TILL KISTA

För att utöka kopplingarna mellan Ursvik och 
omkringliggande områden föreslås en för-
längning av huvudgatan norrut till Kista i form 
av en lokalgata alternativt enbart bussgata. 
Förutsättningar för lokalgatan har utretts av 
Structor1. Genom en utbyggnad av gatan kan 
blåbuss 179 få en gen koppling till Kista.

Den trafikprognos som tagits fram för pro-
gramområdet2 visar att särskilda åtgärder är 
nödvändiga för att undvika överbelastning av 
korsningen huvudgatan/Enköpingsvägen och 



Förslag på lokalgata till Kista
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medföljande effekter på Ulvsundavägen. Hur 
dessa ska utformas, så att en hållbar stadsdel 
och god trafikmiljö skapas, ska utredas inom 
ramarna för det vidare planarbetet.

Huvudgatans utformning som boulevard ges 
en fortsättning som en lokalgata längre norrut. 
Gatan sträcker sig längs E18 och tvärbanan. 
Tvärbanan och lokalgatan ska placeras så 
nära varandra som möjligt för att minimera 
barriäreffekterna. Vägbankar ska undvikas i 
så stor utsträckning som möjligt, höjden på 
lokalgatan ska därför anpassas efter befint-
liga markhöjder. Omkringliggande marknivåer 
kan behöva modelleras för att undvika skarpa 
slänter. Mötet mot Igelbäckens naturreservat 
ska utredas noga. 

Lokalgatan kommer att gå på bro över Igel-
bäcken. Bron ska utformas på samma höjd 
och längd som de nya E18-broarna. Igelbäck-
ens dalgång utgör en sårbar del i det gröna 
stråk som löper från Järvafältet till Djurgården 
och kopplingen mellan delarna är avgörande 
för bibehållandet av rekreationsstråk och 
upprätthållandet av ekologiska spridnings-
samband3. Största aktsamhet ska iakttas för 
att under byggtid och efter färdigställande 
minimera påfrestning på Järvakilens sårbara 
punkt.

Fortsatt planarbete

I det fortsatta planarbetet ska utredas om 
gatan till Kista ska trafikeras enbart med bus-
sar eller om det ska vara en lokalgata för alla 
trafikslag. En ”kostnad/nytto-analys” för gatan 
bör tas fram och gatans buller-nivåer och ev 
påverkan på Järvafältets gröna kil ska utredas 
samt om lokalgatan och tvärbanan kan dela 
bro. 

CYKEL

ISundbyberg ska det vara enkelt för män-
niskor att välja ett klimat- och miljöanpassat 
beteende. Ett led i det arbetet är att skapa 
förutsättningar att på ett säkert och enkelt 
sätt cykla inom kommunen. Cykeltrafiken ska 
därför få god framkomlighet.

Inom programområdet föreslås ett flertal 
cykelvägar, två nya kopplingar mot Stockholm 
föreslås. Samtliga cykelvägar i Ursviks västra 
delar föreslås vara dubbelriktade, med en total 
bredd om 2,5 meter, samt vara separerade 
från gång- och biltrafiken. 

Genom området i nord/sydlig riktning löper 
cykelväg längs huvudgatan och vidare mot 
Kista och Kymlinge. I öst/västlig riktning längs 
Gamla Enköpingsvägen löper ett regionalt 

1 Lokalgata till Kista, (Structor, 2014)
2 Trafikprognos (Ramboll, 2013)

3 Regionplanenämnden Stockholms Landsting 2010, 
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
RUFS 2010



Kopplingar inom planområdet till omgivande stadsdelar 
samt till regionalt nät av cykelbanor.
Illustration: Strategisk Arkitektur

Tvärbanans sträckning genom planområdet.
Illustration: Strategisk Arkitektur.
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cykelstråk från Bergshamra till Rinkeby. En 
cykelväg går även längs Ursviksvägen och 
bron till Rinkeby och knyter till cykelnät i 
Stockholm. 

Från Rissne angörs Ursvik via en separat 
cykelbro alternativt en gång- och cykelbro 
tillsammans med tvärbanebron. 

Det är viktigt att enkelt och säkert kunna hitta 
parkering för sin cykel. Väl tilltagen yta för 
cykelparkering ska finnas i anslutning till de 
framtida tvärbanehållplatserna samt vid buti-
ker, arbetsplaster och övriga målpunkter. 

Fortsatt planarbete

Fortsatt planarbete ska utreda om cykelbro 
mellan Rissne och Ursvik ska uppföras sepa-
rat eller tillsammans med tvärbanebron. 

Cykelparkeringarna ska anordnas nära 
entréer, vara väderskyddade och underlätta 

fastlåsning av cykeln. Cykelparkeringsnormen 
i Sundbyberg är en cykelplats per rumsenhet, 
dvs 4 rok ger 4 cykelplatser. 

TVÄRBANAN

Inom programområdet planeras Tvärbanans 
Kistagren (sträckning Alvik – Bromma flyg-
plats – Rissne – Stora Ursvik – Kista – Hele-
nelund). Tvärbanan föreslås komma in på en 
bro över Enköpingsvägen som landar strax 



En stadsspårväg kan bli ett positivt inslag i stadsbil-
den. Exempel från Barcelona
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norr om Enköpingsvägen. 

Tvärbanan ska gå längs huvudgatan, på ett 
eget gräsbelagt (eller annan vegetation) om-
råde i mitten av gatan. Det gröna är viktigt för 
att skapa en trivsam stadsmiljö och vegetation 
har även en bullerreducerande effekt. 

Staket och avskärmningar ska i möjligaste 
mån undvikas, istället ska avskärmningar ske i 
form av vegetation eller väl avvägda höjdskill-
nader, läs mer i det till programmet tillhörande 
övergripande gestaltningsprogrammet. 

Vid Ursviks torg föreslås ett hållplatsläge med 
bytespunkt till tunnelbana (i Rinkeby) samt 
bussar. 

Bebyggelseområdet har sedan den Fördjup-
ade översiktplanen utökats norrut och antalet 
bostäder föreslås bli betydligt fler än de som 
legat till grund för ”Förstudie Kistagrenen”. 
Cirka 700 meter norr om det södra hållplatslä-
get föreslås därför ytterligare ett hållplatsläge. 
Med ett nordligt hållplatsläge får ytterligare 
2 500- 3 000 invånare mindre än 450 meter 
ifrån en tvärbanehållplats1. Stationsläget är 
också angeläget för resande till Milots mo-
tionsområde samt Igelbäckens naturreservat. 
Stationsnärhet är även en prioritet ur tillgäng-
lighetssynpunkt för vissa funktionshindrade 
grupper.

Med ett nordligt hållplatsläge blir tillgänglig-
heten till tvärbanan bättre och uppfyller SL:s 
standard om som mest 500 meters avstånd 
från samtliga bostäder. 

I korsningen mellan huvudgatan och gatan till 
Milot föreslås tvärbanan gå från ett separat 
körfält i mitten av gatan till ett separat körfält 
vid sidan av gatan. Tvärbanan går parallellt 
med E18 och lokalgatan. Tvärbanan och lokal-
gatan föreslås placeras så nära varandra som 
möjligt så att barriäreffekterna minimeras.

Tvärbanan ska passera på bro över Igelbäck-
en, där människor och djur fritt ska kunna pas-
sera. Bron över Igelbäcken ska utformas så 
att siktlinjerna utmed bäcken blir så goda som 
möjligt. Spårvägsbrons pelarplacering, tvärsnitt 
och höjd samordnas med broarna för E18. 

Bron över Igelbäcken kan vara separat eller 
sammanbyggd med bron för den föreslagna 
lokalgatan.

Det är viktigt att broarnas undersidor blir 
genomtänkta ur trygghetssynpunkt med god 
belysning.

Passagen till Ärvinge sker i en redan byggd 
tunnel under E18.

Tvärbanan har planerad byggstart 2016 och 
planeras driftsättas cirka 2019- 2021. Läs 
mer om tvärbanans utformning i det övergri-
pande gestaltningsprogrammet.  

Fortsatt planarbete

I fortsatt planarbete ska bland annat det nord-
liga hållplatsläget, bron över Igelbäcken samt 
utformningen av tvärbanans egna område 
studeras vidare.

BUSSAR

Stora Ursvik trafikeras i dagsläget av buss 
504 som på dagtid går med kvartstrafik. Ett 

1 PM BTA Bostäder tvärbanan, (Strategisk Arkitektur, 
2012)
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157
540

HÅLLPLATS BYGGD

EV NY BUSSLINJE

HÅLLPLATS PLANERAD

Karta över föreslagna busslinjer efter 2017.
504: Sundbybergs stn.-Hallonbergen-Stora Ursvik-Rissne
157: Danderyds sjh.-Rissne-Spånga stn. Lunda ind. omr.
540: Tensta C-Rinkeby-Hallonbergen-Ulriksdals stn.-Bergshamra-Universitetet
179: Vällingby-Spånga stn.-Tensta-Kista C-Sollentuna C.
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antal busslinjer trafikerar också Enköpings-
vägen. Någon nattbuss trafikerar ej området.

I och med utbyggnaden av Ursvik föreslås att 
busstrafiken utökas. Utöver buss 504 före-
slås i framtiden även buss 179, 157 och 540 
trafikera området. Samtliga busslinjer föreslås 
ansluta till den södra tvärbanehållplatsen vid 
Ursviks torg.

I förslaget till nya bussdragningar samt håll-
platslägen får samtliga bostäder mindre än 
400 meter till en busshållplats. 

Fortsatt planarbete

Sundbybergs stad önskar en ny busslinje till 
rekreationsområdet i Milot. Dess sträckning 
bör utredas närmare i fortsatt planarbete. 
Även möjlighet till nattrafik ska studeras i det 
fortsatta planarbetet. 

BILPARKERING

Parkeringsnormen för Sundbybergs stad 
varierar beroende på tillgång till kollektivtrafik 
och kommunen har delats in i tre zoner utifrån 
god, medelgod och mindre god kollektivtrafik-
standard. I Ursviks västra delar är det i hu-
vudsak god kollektivtrafikstandard, förutom i 
den norra delen där det utan tvärbanehållplats 
skulle bli medelgod standard. För bostäder är 
den generella parkeringsnormen 11 bilplatser 
per 1 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea) för 
god kollektivtrafikstandard1. 

Parkeringsplatser föreslås längs alla allmänna 
lokalgator och huvudgator. Längs grändgator 
får dock parkeringsplatser inte förekomma, 
förutom enstaka handikapplatser. 

Den största delen av parkeringsbehovet löses 

504



Kantstensparkering markerad i orange färg. Möjliga 
lägen för underjordiska parkeringsgarage markerat i 
blått. Illustration: Strategisk Arkitektur
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genom parkering i parkeringsgarage under 
bostadshusen, samt i aktivitetsvallen. Garage-
konstruktionerna ska tåla att bära jordmassor 
tillräckliga för normalstora träd. 

Det är eftersträvansvärt att i de lägen det be-
döms lämpligt placera parkeringsmöjligheter 
med visst avstånd till bostäder. Det motverkar 
benägenheten att nyttja bilen och främjar en 
hållbar stad, både avseende folkhälsa och 
miljö.1

Fortsatt planarbete

Utöver föreslaget antal p-platser ska ytterli-
gare ca 100 p-platser ordnas inom Fastighets 
AB Förvaltarens mark för två kvarter som 
redan uppförts inom delområde 1. 

Genom ett samnyttjande av parkerings-
platser, bilpool, cykelpool eller andra lösningar 
som bedöms minska bilanvändande kan 

avsteg göras från Sundbybergs stads p-norm.2 
Särskilda parkeringutredningar med fokus på 
bland annat bilpool och klimatsmarta alterna-
tiv till bilen bör därför tas fram i det fortsatta 
planarbetet. 

PERSONBILSFLÖDEN

En trafikprognos3 för Ursviks västra delar har 
tagits fram. Merparten av trafiken genereras 
av de boende inom Ursviks västra delar. Utflö-
det sker dels via två utfarter mot Enköpings-
vägen (huvudgatan och Oxenstiernas Allé), 
dels via en möjlig lokalgatukoppling till Kista 
via trafikplats Ärvinge. 

År 2025 då Ursvik beräknas vara nära fullt 
utbyggt beräknas Enköpingsvägen belastas 
av ca 42 500 fordon/dygn.  

Utan en lokalgata till Ärvinge trafikplats be-
räknas korsningen Enköpingsvägen/ huvud-
gatan bli överbelastad. En lokalgata till Kista 
skulle innebära en bättre framkomlighet till 
området, men i båda scenarierna förväntas 
dock fortfarande viss köbildning. 

Fortsatt planarbete

Bilpool, begränsat p-tal och högre parkerings-
kostnad, i kombination med god kollektivtra-
fiktillgång och cykelfrämjande åtgärder, har 
möjlighet att reducera antal fordonsrörelser. 
För att undvika överbelastning av korsningen 
huvudgatan och Enköpingsvägen ska en ut-
redning tas fram i det fortsatta planarbetet. 

1 Mackett, R. L. (2001) Policies to attract drivers out 
of their cars for short trips. Transport Policy, 8 (4), 
p.295–306.
Boverket (2013) Planera för rörelse

2 Trafikplan för Sundbyberg, godkänd av stadsbygg-
nads- och miljönämnden den 24 april 2012 
3 Uppdatering Trafikprognos (Ramboll, 2013)
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PARKER, PLATSER OCH GRÖNSTRÅK

I en tät stad är det viktigt med god tillgång till 
parker och grönytor. Det skapar en trivsam 
miljö samt en rad positiva ekosystemtjänster*, 
och är en viktig del i skapandet av den håll-
bara staden. Därför föreslås två större parker 

(stadsdelsparker), en kvarterspark samt ett 
flertal fickparker inom programområdet. De 
södra grönområdena kopplas mot Järvafältet 
och Igelbäckens naturreservat genom en grön 
aktivitetsvall samt ett parkstråk längs huvud-

Grönsnurra med de fyra olika kategorierna av gröna rum och förslag på deras karaktär och funktioner.
Illustration: Strategisk Arkitektur
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FRILUFTSOMRÅDE              STADSDELSPARK
KVARTERSPARK                      FICKPARK

Grönytetillgång i Ursviks västra delar.
Illustration: Strategisk Arkitektur.
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gatan. Direkt väster och norr om programom-
rådet finns friluftsområdena Järvafältet samt 
Igelbäckens naturreservat.

Parkerna ges olika funktioner beroende på 
dess storlek samt naturliga förutsättningar. 
Det samlade utbudet av gröna rum ska rymma 
plats för vila, möten mellan människor, idrott 
samt pedagogiska funktioner med mera. I 
parkerna föreslås totalt två stora lekplatser 
(stadsdelslekplatser) samt tre medelstora 
lekplatser (områdeslekplatser). 

De flesta boende inom området har mindre än 
100 meter till en fickpark, mindre än 300 me-
ter till en kvarterspark och högst 500 meter 
till närmaste stadsdelspark. Hela programom-
rådet har också tillgång till ett friluftsområde 
inom 1 km. 

Bostadsgårdar ska ges en omsorgsfull ge-

staltning med ett stort inslag av växtlighet och 
plats för närrekreation, se mer under kapitlet 
Kvartersmark – bostadsgårdar samt i det 
övergripande gestaltningsprogrammet.

Fortsatt planarbete

Uppvuxna träd och sparad naturmark, både på 
allmän mark och kvartersmark, bidrar till att ge 
området identitet och värdefulla boendekvali-
teter. En inventering av skyddsvärda träd ska 
därför göras inom varje detaljplaneområde1. 
Värdefull vegetation ska mätas in och sparas 
där så är möjligt och säkerställas inom res-
pektive detaljplan. 

I det fortsatta planarbetet ska tydliggöras hur 
ekosystemtjänster kan tillskapas. 

1 Grönplan (Sundbybergs stad, 2011)

*EKOSYSTEMTJÄNSTER

Jordens livsupprätthållande funktioner är beroende av 
levande ekosystem. Människan har alltid varit beroende 
av de tjänster som biosfären och dess ekosystem pro-
ducerar. Att arbeta med ekosystemtjänster är ett sätt att 
uppskatta och tolka värdet av dessa. De delas vanligtvis 
in i fyra kategorier; kulturella, reglerande, tillgodoseende 
och understödjande. 

• Understödjande är sådana tjänster som stödjer 
ekosystemet, exempelvis fröspridning och biologiskt 
mångfald. 

• Tillgodoseende kallas tjänster såsom produktion av 
mat, energi och fiber. 

• Reglerande tjänster ger oss bland annat ett gott mikro- 
och lokalklimat, renar vatten, filtrerar luft och motverkar 
översvämningar. 

• Kulturella tjänster är exempelvis pedagogiska, este-
tiska, rekreations- och hälsorelaterade. 

Inom planeringen ser vi ofta att en ekosystemtjänstfräm-
jande handling ger en annan. Ett träd som tillåts stå kvar 
för att reglera dagvatten främjar den biologiska mång-
falden, ger ett estetiskt och hälsofrämjande tillskott och 
reglerar mikroklimatet på köpet. 



Plan över Norra stadsdelsparken

Norra stadsdelparken sedd från huvudgatan
Illustration: Strategisk Arkitektur
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NORRA STADSDELSPARKEN 

Den norra stadsdelsparken föreslås i en knut-
punkt mellan huvudgatan, Marieborgsgatan, 
Oxenstiernas Allé och tvärbanans norra håll-
platsläge. Parken ligger också i direkt anslut-
ning till Milots friluftsområde och Igelbäckens 
naturreservat. Läget är därför mycket lämpligt 
för en större stadsdelspark. 

Parken ligger i en sydvästsluttning och be-
döms få goda solvärden. I parken föreslås 
ett barnbad, samt eventuellt någon vattenlek. 
Barnbadet bör om möjligt spolas vintertid. Till 
barnbadet behövs en mindre paviljongbygg-
nad för toalett, omklädning och teknikhus. 
Ytor för solbadande och picknick ska också 
finnas i anslutning till plaskdammen. 

Längre norrut i parken ska det finnas en 
stadsdelslekplats. Stadsdelslekplatsen ska ut-
formas för barn mellan 1-12 år. Det kan vara 
en fördel att separera de mindre barnen (1-6 
år) från de större (6-12 år).

Lekplatsen ska storleksmässigt och innehålls-
mässigt anpassas för stora grupper av barn, 
tex. kan flera dagisgrupper besöka lekplatsen 
samtidigt. 



Vy över Södra stadsdelparken med sin kvarn, Stora Stampan.
Illustration: Strategisk Arkitektur
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I parken ska även inrymmas sittplatser, bloms-
terplanteringar, lekskulptur och plats för lek 
i natur och äventyrslek samt pulkabacke och 
utegym. 

Genom parken ska det finnas en gångväg till 
Milot och naturreservatet. Trappor och ramper 
ska anpassas efter terrängen och integreras i 
platsen. 

Gestaltning och utrustning ska tillmötesgå 
behov hos personer med funktionsnedsätt-
ning, såväl mental som fysisk och synskadade 
etc. Läs mer om utformning av parken i det 
övergripande gestaltningsprogrammet. 

Fortsatt arbete

En inventering och inmätning av bevarande-
värda träd ska göras i det fortsatta planar-
betet. Bevarandevärda träd ska om möjligt 
bevaras. Parkens utformning kan med fördel 
bli föremål för en arkitekttävling. 

SÖDRA STADSDELSPARKEN

Kvarnkullen ligger i programområdets södra 
del, i korsningspunkten huvudgatan/Gamla 
Enköpingsvägen. Parken gränsar också mot 
Enköpingsvägen söderut. Parken ska bjuda 
in till vistelse för människor i alla åldrar, både 
barn, tonåringar och äldre. 

I parken ska finnas plats för picknick i an-
slutning till Rinkeby kvarn, även kallad Stora 
Stampan. Stora Stampan är en kulturhistorisk 
lämning från 1600-talet och troligtvis en av 
storstockholms äldsta bevarade. Kvarnen ska 
bevaras och skulle kunna nyttjas som café, 
utsiksplats eller dylikt. 

Inom parken ska det finnas en stadsdels-
lekplats för barn mellan 1-12 år. Lekplatsen 
ska ha ett lika omfattande innehåll som den i 
norra stadsdelsparken, se föregående avsnitt. 
Utformningen ska dock skilja sig åt. 



Plan över Södra stadsdelsparken

Plan över kvartersparken “Åkerholmen”
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Det ska ges möjlighet för en multisportyta 
med måttet ca 20x40. Även möjlighet för 
studsmattor/hoppkuddar ska undersökas. 

Kullen är idag skogsbevuxen med ett antal 
större träd och berg i dagen. Träd och vegeta-
tion på kullen ska rensas ur för att skapa mer 
parkkaraktär. 

Parken ligger på en kulle och delar av den har 
bergsskärning mot Gamla Enköpingsvägen. 
Minst tre gångvägar ska anläggas till parken, 
varav minst en ska vara tillgänglighetsanpas-
sad för rörelsehindrade, den ska vara attraktiv 
och enkel för rörelsehindrade att nyttja. I övrigt 
ska trappor och ramper anpassas efter ter-
rängen och integreras i platsen. 

Fortsatt planarbete

En inventering och inmätning av bevarande-
värda träd ska göras i det fortsatta planarbe-
tet. 

Fortsatt arbete ska utreda hur kvarnen ska 
användas.

Ett utformningsförslag för parken ska tas 
fram, gärna i form av arkitekttävling el dyl. 

Bulleravskärmning bör troligtvis sättas upp 
längs Kvarnkullens gräns mot Enköpings-
vägen. 

KVARTERSPARKEN ”ÅKERHOLMEN”

En kvarterspark föreslås i programområdets 
nordvästra del. I parken ska en lekplats för 
barn 1-9 år (områdeslekplats) anläggas. Inne-
håll i parken bör vara sandlåda, gungor, klät-
terlek med rutsch, möjlighet till lek i naturlik 
grönska, möjlighet till bollspel, sittplatser m.m. 

Vid parken föreslås en mindre damm för 
dagvattenfördröjning som ska gestaltas på 
ett tilltalande sätt så att det får ett rekreativt 
värde. Bryggor och spänger skulle kunna an-
läggas. En befintlig bergsskärning längs med 
Åkerholmens är tänkt att utgöra dammens 
ena kant. Bergväggen kan om den utformas 
väl utgöra en spännande fond.

Även denna park ligger på en höjd och en 
tillgänglighetsanpassad gångväg ska finnas. 
Eventuella trappor och ramper ska anpassas 
efter terrängen och integreras i platsen. 



Möjlig utformning av fickparker.
Illustration: Strategisk Arkitektur.
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Fortsatt planarbete

I det fortsatta arbetet ska förutsättningarna 
för dammen utredas, bland annat säkerhets-
aspekten samt om dammen har en tillräcklig 
vattenvolym, läs mer under avsnittet dagvatten. 

FICKPARKER

Utöver de större parkerna föreslås ett antal 
mindre parker i stadsdelen som kallas fick-
parker. Där ska finnas möjlighet till sittplats, 
lek, grönska, och i vissa fall en mindre öppen 
vattensamling. Eftersom fickparkerna ligger 
inramade av bebyggelse i en tät stadsmiljö är 
det särskilt viktigt att det finns flera träd och 
annan växtlighet. De olika fickparkerna ges 
karaktär med utgångspunkt i respektive plats 
förutsättningar, och varierar därmed i utform-
ning. Grönska i fickparkerna är viktigt, både 
för att säkerställa ett tillfredställande nyttjande 

av ekosystemtjänster samt skapa goda lev-
nadsförhållanden och spännande miljöer för 
de boende och besökare.

I minst två av fickparkerna ska områdeslek-
platser för barn 1-9 år anläggas. Innehåll kan 
exempelvis vara sandlåda, gungor, lekskulptur 
samt sittplatser. 

Inom flera fickparker ska en grönblå fördröj-
ningspunkt för dagvatten etableras. Avsikten 
är bland annat att öka rekreativa kvaliteter och 
minska föroreningsgraden av dagvattnet. 

Fortsatt planarbete

Utformningen av den grönblå ytan kan variera 
mellan fickparker, troligtvis blir dagvattenlös-
ningarna mer gröna än blå, dvs eventuella 
vattenspeglar uppstår endast i samband med 
nederbördstillfälle. Detta ska utredas i sam-
band med dagvattenutredningen.  



Aktivitetsvallen sedd från Rinkeby
Illustration: Strategisk Arkitektur.
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AKTIVITETSVALLEN

Utöver parkerna föreslås också en aktivi-
tetsvall från grönområdet i söder till dag-
vattendammen i norr. Aktivitetsvallen föreslås 
utformas som en vägg ut mot Ulvsundaleden. 
Väggen föreslås vara ca 10 meter hög för att 
på ett effektivt sätt skärma av mot buller och 
luftpartiklar. In mot Ursviks torg föreslås en 
sluttande vegetationsbeklädd vall som kan 
programmeras med olika aktiviteter. Bland 
annat föreslås en löparslinga samt ett ute-
gym. En tillgänglighetsanpassad gångväg ska 
finnas på vallen samt till aktivitetsytor. Fler 
aktiviteter, såsom exempelvis en skate- och 
parkourpark skulle kunna anläggas. Akti-
vitetsvallen föreslås byggas samman med 
högstadieskolans skolgård. Skolgården skulle 
eventuellt kunna bli en kombination av skol-

gård och allmän park. Läs mer om innehåll 
på skolgården i anslutning till aktivitetsvallen 
under avsnittet ”Skola, kultur- och fritid samt 
sporthall/multihall”. 

Fortsatt planarbete

Innehåll på och i bullervallen samt dess höjd 
och utformning ska studeras vidare.

PARKSTRÅKET LÄNGS HUVUDGATAN

Längs huvudgatans östra, soliga, sida föreslås 
ett parkstråk med planteringar, inslag av vat-
ten samt plats för uteserveringar. Parkstråket 
ska löpa från Kvarnkullen i söder till norra 
stadsdelsparken och vidare till Igelbäckens 
naturreservat. Utöver att vara ett rekreativt 

Ursvik och bullervallen sedda från bron till Rinkeby Allé

Ursvik och bullervallen sedda från gång- och cykelbron till Rinkeby
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Aktivitetsvallen
Illustration: Strategisk Arkitektur.

Tänkbar utformning av dagvattendammen i norr



Ursviks Torg
Illustration: Strategisk Arkitektur.
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element ska parkstråket även fungera som 
dagvattenanläggning. Dagvatten kan delvis 
komma upp i dagen på en sträcka. Läs mer 
under avsnittet ”dagvatten”. 

Fortsatt planarbete

Parkstråkets utformning och innehåll ska utre-
das vidare i kommande detaljplanearbete. 

DAGVATTENDAMMEN

Utanför bebyggelsestrukturen i programom-
rådets nordvästra del planeras för en större 
damm. Stora förändringar i den planerade 
strukturen har skett sedan dagvattenutredning 
senast genomfördes. 

Fortsatt planarbete

Ny dagvattenutredning ska genomföras efter 
programsamråd, och dammen dimensioneras 

därefter. Dammen ska utföras så att rekrea-
tionsvärden tillskapas. 

URSVIKS TORG

Ursviks torg föreslås i korsningen av Ursviks 
livligaste stråk; huvudgatan och Ursviks Allé, 
i direkt anslutning till tvärbanehållplatsen och 
busshållplatser. Här ska erbjudas en variation 
av sittmöjligheter; informellt i trappor, på bän-
kar, samt vid uteserveringar. Grönska i form av 
lövträd som filterar vind och solljus ska finnas. 

Träd samt en mindre paviljongbyggnad på tor-
get föreslås som rumsskapande element. Ett 
vattenelement såsom exempelvis vattenspel/
fontän ska finnas torget. 

Torgets utformning och innehåll ska studeras 
vidare i kommande planarbete. 



46 Planprogram - Ursviks västra delar

Exempel på delvis permeabel markbeläggning i 
gränder och i fickparker.

DAGVATTEN

Någon särskild dagvattenutredning för detta 
programförslag är inte framtagen men dag-
vattenutredningar är sedan tidigare genom-
förda för Stora Ursvik. 1 2 3 Förutsättningarna 
för projektet har förändrats och ytterligare 
dagvattenutredningar krävs i det kommande 
detaljplanearbetet. Geoteknisk och miljötek-
nisk undersökning ska genomföras och ska 
tillsammans med dagvattenutredningar ligga 
till grund för projekteringen av dagvattensys-
temet inom programområdet. Tekniska lös-
ningar för dagvattenhantering beskrivs i detta 
kapitel. För redogörelse av förutsättningar och 
recipienter, se kapitel Planeringsförutsätt-
ningar.

Med avsikt att hantera ökande nederbörds-
mängder till följd av klimatförändring, öka 
rekreativa kvaliteter i kvarters- och allmän 
platsmark, minska föroreningsgrad och 
därigenom stimulera biologisk mångfald ska 
dagvatten i Ursviks västra delar hanteras enlig 
naturens egna principer för fördröjning och 
rening. Enligt riktlinjer för hantering av dag-
vatten i Sundbybergs stad ska hantering av 
dagvatten ske så nära källan som möjligt och 
på ett sätt som tillåter att vattenbalans och 
naturlig grundvattennivå bibehålls. Vidare ska 
föroreningar förebyggas vid källan och tillför-
seln till recipienter, det vill säga vattendrag 
och sjöar, begränsas. Dagvatten ska ses som 
en resurs vid stadens utbyggnad 4.  

Preliminär geoteknisk undersökning anger 
att det inom de högre liggande partierna med 
fastmark och där lerlagret är tunt finns förut-
sättningar för infiltration av dagvatten. Inom 
övriga delar bedöms infiltration inte lämp-
lig.  På den mark som i kommande skeden 
bedöms lämplig 5 för infiltration bör dagvat-
tensystemet utformas så att infiltration möjlig-
görs.

Fortsatt planarbete

Generellt inom området gäller att lämplig 
kombination av följande åtgärder inom res-
pektive kvarter och på allmän platsmark ska 
användas. 

• En övergripande dagvattenutredning ska tas 
fram för hela området innan någon av kom-
mande detaljplaner går ut på plansamråd

•Dagvattenhantering ska koordineras för 
hela programområdet så att en balans mellan 
grönska och tillgängligt dagvatten uppnås och 
konstbevattning av grönytor ej blir nödvändig. 

• Gröna tak har en stark förmåga att fördröja 
dagvatten, reglera mikro-klimat och främja 
biodiversitet. Gröna tak används med fördel. 6 

• Plantering av träd. Vatten från hårdgjorda 
ytor avleds ytledes mot växtbädd med pimp-
sten eller motsvarande. Växtbädden ska vara 
nedsänkt i förhållande till omgivande gaturum. 
Överskott av vatten avleds med dränrör från 
växtbäddens botten. 

• Dagvatten från vägbana, tak och andra 
hårdgjorda ytor bör avledas mot vegetationsy-
tor; från tak med utkastare, från kör- och 
gångbanor och andra ytor genom dosering av 
ytan och via rännor, till vegetationsbäddar och 
andra grönytor. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING FÖR EN HÅLLBAR STAD

1 PM Hantering av dagvatten i Stora Ursvik (Sweco 
Viak, 2008). 
2  Dagvattnets belastning på Igelbäcken och renings-
behov för nya E18 och Stora Ursvik (Sweco Viak, 
2007). 

3 PM Ursvik dagvatten fortsättning 2010-10-20 
(Sweco, 2010). 
4  Riktlinjer för hantering av dagvatten i Sundbybergs 
stad (Tekniska enheten, 2005, s. 2)
5  Underlag för detaljplanearbete PM 1 geoteknik 
2014-03-26 (Cowi AB, 2014) 
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Exempel på öppna rännstenar för avledning av 
dagvatten.

Exempel från Danmark på grönt tak

• Dämmen kan med fördel användas för att 
skapa tillfälliga vattenspeglar.

• Rännor möjliggör en audiell och eventuell 
visuell kontakt med vattnet; det är en pedago-
gisk och rekreativ fördel. Rännor används med 
fördel inom området.

•För cykelparkeringar och andra funktioner där 
hårdgjord yta bedöms nödvändig kan porösa 
material som tillåter infiltration användas. 7   

•Tillgänglighetsproblematik kan med fördel 
lösas med galler eller andra beträdbara lös-
ningar.

För den fortsatta planeringen av området gäl-
ler även följande:

• Möjligheten att avvattna huvudgatans körba-
nor mot parkstråket ska utredas. 

• Möjligheten att låta befintlig dagvattenled-
ning från delområde 1 temporärt komma upp 
i dagen vid korsningen huvudgatan/Ursviks 
Allé ska ingå i kommande dagvattenutredning. 
Avsikten är att undvika pumpstationer samt 
tillskapa rekreativa och pedagogiska värden. 
Anläggningen kan utformas som ett vatten-
spel i trottoarrummet. 

• Det är även önskvärt att åstadkomma för-

dröjning och möjlig sedimentering innan vatt-
net från delområde 1 når dammen. Det kan 
eventuellt åstadkommas genom meandrande 
ledning i dagen sista transportsträckan innan 
dammen. 

• Dagvattendammen i områdets nordvästra 
del ska dimensioneras efter behov vilket kan 
föranleda att bebyggelsestrukturen i senare 
skeden kan komma att justeras för att lämna 
plats för detta.

VATTEN OCH AVLOPP

Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till 
befintligt kommunalt ledningsnät. Vatten dist-
ribueras från regionalt vattenverk vid Görväln 
(Mälaren). Spillvatten leds via kommunal led-
ning vid programområdet till regionalt renings-
verk i Bromma. En pumpstation för spillvatten 
ska anläggas inom området och integreras i 
aktivitetsvallen. Pumpstationen planeras tidigt 
i kommande detaljplanering.

6 I Sundbybergs stads översiktsplan anges:
 ”Krav på materialval och dagvattenhantering, bland 
annat genom gröna tak, ska ställas i avtal, detaljplaner 
och bygglov.” (Sundbybergs stad, 2013, s. 40)
 

 7 I Sundbybergs stads översiktsplan anges:
 ”För att förhindra uppkomst av dagvatten och bibe-
hålla grundvattenbalansen ska andelen hårdgjorda ytor 
minimeras.” (Sundbybergs stad, 2013, s. 40)

 



48 Planprogram - Ursviks västra delar

Bebyggelsen i stadsdelen är kopplad till ett sopsugs-
system. Illustration: Envac

AVFALLSHANTERING

Översiktsplanen understryker att källsortering 
och återvinning är viktiga inslag i övergången 
till ett kretsloppssamhälle. Staden har tillsam-
mans med åtta andra kommuner utarbetat en 
gemensam avfallsplan. 8 Avfallshantering ska 
utgå från människans behov och vara anpas-
sad både till den som lämnar och den som 
hämtar avfall. 9, 10  

Bebyggelsen inom Ursviks västra delar ska 
vara kopplat till ett sopsugssystem med tre 
fraktioner; matavfall, restavfall och tidningar. 
En sopsugsterminal är under uppförande syd-
ost om aktuellt programområde och ska enligt 
tidsplan vara i drift i oktober 2014. 

I varje flerbostadshus ska finnas plats för 
sortering av avfall. Utöver detta föreslås två 
återvinningsstationer för fraktioner så som 
plast och glas vid bullervallen. Antal och pla-
cering av återrvinningsstationerna ska utredas 
i kommande skede med tillgänglighet och 
maximerande av nyttjandegrad som utgångs-
punkt. Grovsoprum och andra soputrymmen 
i flerbostadshus ska vara placerade utmed 
huvudgator eller lokalgator. Ingen sophämt-
ning ska ske från gränderna. 

EL

En 70kV – luftledning finns i områdets norra 
del vilken ska markförläggas innan huvudga-
tan byggs ut. Eventuell flytt eller ombyggnad 
av befintliga elanläggningar utförs av Vatten-
fall men bekostas av beställaren. Befintliga 
elanläggningar måste hållas tillgängliga under 
alla utbyggnadsskeden. Cirka fyra nya elnät-
stationer behövs för området. Det ska efter-
strävas att dessa integreras i byggnader, och 
ej placeras som solitärer. Lokaliseringen av 
näststationerna ska lösas innan arbetet med 
de enskilda detaljplanerna påbörjas.  

TEKNIKHUS FÖR PLASKDAMM

Ett teknikhus för pumpning och rening av 
planerad plaskdamm i den norra stadsdelspar-
ken ska integreras med omklädningsrum med 
toaletter i anslutning till dammen.

VÄRME OCH KYLA

Området ska anslutas till fjärrvärmenätet, med 
dragning längs med Gamla Enköpingsvägen. 
Planering bedrivs i samarbete med Norrener-
gi. Behov av fjärrkyla ska utredas i kommande 
skede.

 

8  För mer läsning och avfallsplanen mål i sin helhet, 
vänligen besök http://avfallsplan.sorab.se/se/Avfalls-
planen 

9  För vidare läsning se God avfallhantering vid ny och 
ombyggnation (Sundbybergs stad Samhällsyggnads 
och miljöförvaltningen, 2008) 
10   Föreskrifter om avfallshantering (Sundbybergs 
stad, 2008)
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Cykelställ vid Marabouparken i centrala Sundbyberg

 1 Av Sundbybergs stads Översiktsplan framgår att:
”Målsättningen bör vara att cirka 1 % av produktions-
kostnaden ska användas till konstnärlig utsmyckning. 
Den målsättningen ska gälla vid all form av bebyg-

KONST

Kultur och fritidsnämnden har i nära samar-
bete med stadsbyggnads- och miljönämnden 
ansvar för den konstnärliga gestaltningen i 
staden, både för utsmyckning vid och i verk-
samhetslokaler (förskolor, skolor, sporthallar) 
samt gestaltningen av allmänna ytor. Sundby-
bergs stad tillämpar enprocentsregeln vid ny- 
och ombyggnad1. 

I fortsatt planarbete ska fördelningen av konst 
mellan kvartersmark och allmän platsmark 
utredas i samarbete med Marabouparken och 
Kultur- och fritidsförvaltningen. Det bör i ett 
tidigt skede av detaljplaneprocessen formule-
ras strategier för hur konst kan berika stads-
rummet. Vänligen se Övergripande gestalt-
ningsprogram för Ursviks västra delar för mer 
information om Konst i programområdet.

gelse, det vill säga även när kommunen bygger. Det 
ska också kunna gälla såväl den inre som den yttre 
konstnärliga utsmyckningen.”
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Nu har planprogrammet samrådits med myn-
digheter, andra berörda samt allmänhet. De 
synpunkter som framkommit och information 
som insamlats är sammanställd i en program-
samrådsredogörelse. Nu ska Stadsbygg-
nads- och miljönämnden bedöma om den kan 
godkännas. 

Vissa små justeringar av programmet har ge-
nomförts i samband med samrådet. Efter det 
att programsamrådsredogörelsen godkänts 
kan ytterligare synpunkter komma att arbetas 
in i programhandlingen. För att säkerställa att 
programmets intentioner uppfylls i den kom-
mande processen föreslås att programmet 
godkänns av kommunstyrelsen samt kom-
munfullmäktige. 

När programsamrådsredogörelsen är godkänd 
av Stadsbyggnads- och miljönämnden kan 
arbetet med ett flertal detaljplaner för området 
påbörjas. Ett förslag på detaljplaneområdein-
delning är genomförd och redovisad här bred-
vid. Den kan vid behov komma att justeras. De 
enskilda planerna sänds så småningom ut på 
plansamråd. Under plansamråd för respektive 
detaljplan kan berörda åter inkomma med 
synpunkter på förslaget. Efter plansamråd och 
efterföljande revideringar sänds detaljplaner 
för granskning. Därefter kan de antas och 
vinna laga kraft. 

Utbyggnaden av Ursviks västra delar beräknas 
sträcka sig från år 2016 och cirka 10-15 år 
framåt. Utbyggnaden kommer att ske etapp-
vis. 

PLANOMRÅDESINDELNING

Planprogrammet ligger till grund för kom-
mande detaljplaner inom området. Med ut-
gångspunkt i det arbete som bedrivits föreslår  
stadsbyggnads- och miljöförvaltningen föl-
jande indelning i detaljplaneområden:

• Gatunätet och stadsdelsparkerna (blå) 
En detaljplan för allmän platsmark, huvudgata, 
tvärbana, vissa lokalgator och stadsdelsparker.

• Ursviks torg (röd) och de centrala delarna 
med viktig service samt bostäder. En förskola 
belägen i den södra stadsdelsparken inklude-
ras. 

• Aktivitetsvallen med skola, kultur och 
idrott (gul) samt bostäder och dagvattendam-
marna. 

• Skärmhus, (lila) bostäder, förskola, kontor 
och bostäder väster om huvudgatan. 

• Bostäder och förskola (svart) i de norra 
delarna. Planen är i anslutning till Igelbäckens 
naturreservat och MILO-området. 

• Bostäder och kontor (rosa) i den sydväs-
tra delen av området.

• Idrott, förskola och bostäder (vit) Ishall 
och bostäder i sydöstra hörnet av området.

PLANPROCESSEN
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Förslag på planområdesindelning. 
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RINKEBY

JÄRVAFÄLTET IGELBÄCKENS 
NATURRESERVAT

URSVIK

RISSNE

Markägaroförhållanden. Gult: Sundbybergs stad, Blått: 
Ursviks KB, Grönt: Fastighets AB Förvaltaren

Ursviks västra delar är beläget ca 2,5 km 
nordväst om centrala Sundbyberg. Områ-
det avgränsas av Enköpingsvägen i söder, 
Ulvsundaleden och Kymlingelänken i väster 
och Ladugårdsgatan i öster. Norrut avgränsas 
programområdet av Kymlinge, Järvafältet och 
Igelbäckens naturreservat

Rinkeby

Rinkeby i grannstaden Stockholm uppfördes 
1968-1971 och har cirka 16 000 innevånare. 
Rinkeby är under utveckling, bland annat 
upprustas befintlig bebyggelse och ny bebyg-
gelse tillförs. Rinkeby Allé får sin förlängning i 
Ursviks Allé genom bron mellan stadsdelarna 
och ett kommungemensamt stråk bildas.

Rissne

Rissne uppfördes under 1980-talet. Hela 
området byggdes ut av det kommunala fast-
ighetsbolaget Fastighets AB Förvaltaren och 
har till stora delar ett likartat formspråk. Riss-
ne består i huvudsak av flerbostadshus med 
hyresrätt som upplåtelseform. Det finns även 
viss senare kompletteringsbebyggelse med 
bostadsrätter i flerbostadshus och radhus. 

PLANERING I NÄROMRÅDET

Etapp 3 i Ursvik

I Stora Ursviks sydöstra delar pågår planering-
en av ”etapp 3”. Planens syfte är att möjlig-
göra bostäder i form av cirka 650 lägenheter 
och 20 småhus. Planen vinner enligt tidsplan 
laga kraft sista kvartalet 2014. 

Miloområdets rekreationsområde 

Planeringen av Miloområdet pågår med syfte 
att utveckla området för friluftsliv och rekrea-
tion. Utbyggnaden av en ridanläggning pågår. 
Här planeras även för en smådjursgård, för-
rådsbyggnader för tekniska enhetens behov-
samt eventuellt en förskola. 

SEB:s bankhus

Söder om Enköpingsvägen pågår planering 
av SEB:s bankhus. Syftet är att möjliggöra till- 
och ombyggnad av det befintliga bankhuset 
för att eventuellt rymma 3 500 arbetsplatser 
mot dagens 2 600. Planeringen är i program-
skedet.

Enköpingsvägen

Enköpingsvägen, tidigare E18, är avsedd att 
omvandlas till lokal huvudgata och omgestal-
tas med avsmalnade körfält, trädplantering 
etc. 

PROGRAMOMRÅDETS LÄGE I REGIONEN

Marken inom programområdet ägs av Stora 
Ursvik KB, Fastighets AB Förvaltaren samt 
Sundbybergs stad.

BEBYGGELSE I NÄROMRÅDET

Stora Ursvik etapp 1

Den till programområdet angränsande be-
byggelsen i de östra delarna av Stora Ursvik 
utgörs av flerbostadshus i 4-7 våningar. 

Lilla Ursvik

Lilla Ursvik är ett bostadsområde med i 
huvudsak småhus, främst från 1930- och 
1940-talen. I Lilla Ursvik bor ca 850 personer 
i omkring 300 bostäder. 



KOMMUNGRÄNS
PROJEKTOMRÅDESGRÄNS
I ÖVERSIKSPLANEN UTPEKADE 
FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
FÖR STORA URSVIK
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 

För Stora Ursvik gäller en fördjupad över-
siktsplan antagen av kommunfullmäktige 
20031, samt ett miljö- och gestaltningspro-
gram2.  För stadsutvecklingsprojektet Stora 
Ursvik i sin helhet har ett antal mål formule-
rats. Målen gäller även för Ursviks västra delar. 
De lyder som följer:

• Skapa balans och goda samband inom 
regionen

• Utnyttja Stora Ursviks centrala läge i region-
delen för bostäder och arbetsplatser

• Minimera buller

• Stora Ursvik ska utvecklas till en stadsdel 
med en blandning av arbetsplatser, bostäder 
och grönytor.

• Möjligheten att göra boendekarriär inom 
Sundbybergs stad ska öka genom att i Storas 
Ursvik skapa förutsättningar för olika boende-
former. 

• I Stora Ursvik ska förutsättningar ges för en 
trygg boendemiljö

• Stora Ursvik ska integreras med övriga delar 
av kommunen. Den framtida utformningen av 
Enköpingsvägen är i detta sammanhang en 
central fråga

• Skapa förutsättningar för en mycket god 
kollektivtrafikförsörjning

• Hävda grönstråket utmed Igelbäckens dal-
gång. Värna natur- och landskapsvärden som 
finns inom Stora Ursviks närområde. 

• En god tillgänglighet och utformning av 
grönytor inom området.

NYTT PLANUPPDRAG MED NYA PLANE-
RINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Sedan den fördjupade översiktsplanen antogs 
2003 och Miljö- och gestaltnings-programmet 
godkändes 2004 har planeringsförutsätt-

 1 Stora Ursvik, Fördjupad översiktsplan (Sundbybergs 
stad, 2003)
 2 Stora Ursvik, staden i grönskan – grönskan i staden 
(Sundbybergs stad, Stora Ursvik KB, Specialfastighe-
ter Sverige AB, Fastighets AB Förvaltaren, 2004)



Markområde inom Stockholms Stad som överförs till 
Sundbybergs Stad
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ningarna delvis förändrats. Ombyggnaden 
och omdragningen av Kymlingelänken mellan 
Hjulsta och Kista samt E18 förbi Rinkeby är 
nu avslutad. Genom det arbetet har yta som 
tidigare varit vägområde frigjorts. Kommun-
gränsen mellan Stockholm och Sundbyberg 
justeras så att området öster om nya E18 
övergår till Sundbybergs stad. 

Stadens förvärv av närliggande milofastighe-
ten har förbättrat programområdets förutsätt-
ningar. Ett rekreationsområde med sport och 
friluftsliv har därmed blivit programområdets 
närmaste granne1.

Tvärbanans dragning genom området gör om-
rådet särskilt lämpligt att bebygga och beslut 
har fattats att delområde 2, Ursviks västra de-
lar, ska utformas med högre täthet och högre 
byggnader än delområde 1. 

Tidigare föreslagen skärmbebyggelse för 
kontorsarbetsplatser har genom marknads-
analyser visat sig ekonomiskt ogenomförbar. 
Därför har alternativa former av skärmbebyg-
gelse sökts. 

Den 11 september 2011 beslutade kom-

munfullmäktige om ett nytt planuppdrag för 
Ursviks västra delar. Utöver vad som alltid 
analyseras och belyses i ett planarbete ska 
enligt planuppdraget följande särskilt studeras 
och övervägas:

• integration med övriga delar av Sundbybergs 
stad samt Stockholms stad

• stadsdelens entréer och utfarter

• relationer till målpunkter inom/i anslutning 
till stadsdelen (t ex torget, grönområdena, 
milot, naturreservatet)

• förutsättningarna för omfattningen av ar-
betsplatser och konsekvenser av förändrad 
relation bostäder – arbetsplatser

• buller- och emissionsproblematikens hante-
ring

• bulleravskärmning i nyskapande former som 
kan ersätta den konventionellt planerade 
kontorsskärmen

• landmärken, profilbyggnader, publika funk-
tioner, kommunala satsningar

• mötesplatser och offentliga rum

• servicefunktionernas placering och hur 
dessa säkras

• hur en hög kvalitet, variation och nytänkande 
säkras

• hur projektets fördelar bäst tillvaratas – 
utveckla och komplettera läget, det gröna och 
rutnätsstaden

• topografiska förutsättningar och gestaltning

• förändringar i gatustrukturen, inklusive gång- 
och cykelstråk

• grönstrukturen

• öppet dagvatten

• hanteringen av visuella störningar (t ex tvär-
banan)

• lokalgata till Kista och bro över Ulvsundavä-
gen

1 (Kommunfullmäktige Sundbybergs stad, 2011-09-
30)
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GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE 
MARKANVÄNDNING 

Den största delen av programområdet är ej 
planlagd. Fyra gällande planer finns dock inom 
området. Detaljplan C 209 från 1973 i områ-
dets norra del reglerar vägområdet för tidigare 
Inre Tvärleden, nuvarande Kymlingelänken. 
Söder om C209 reglerar C194 från 1967 
vägområdet för del av Hjulstavägen. Markom-
råden frigörs för annan exploatering i och med 

Kymlingelänkens omdragning och vägbanor-
nas förläggning längre västerut. 

Mark tidigare förvaltad av Stockholms stad 
faller inom Dp 1999-08897 - markanvänd-
ning för Hjulstavägen och Kymlingelänken, 
samt Dp 2011-19307 - brokonstruktionen 
mellan Ursvik och Rinkeby. Båda planerna 
faller inom Sundbybergs stad i och med kom-
mungränsjusteringen samt kommer att byta 
namn.

Planöversikt. Gällande detaljplaner.



58 Planprogram - Ursviks västra delar

TRAFIKVERKETS ARBETSPLAN

Området gränsar i väst till E18s nya sträck-
ning längs med nya Kymlingelänken, Trafikver-
kets arbetsområde PP30A 2004:965, obj 
51505. Byggprojektet är under avveckling 
och upphör sommaren 2014. I den nordvästra 
delen av området planeras byggnader där 
markförstärkningsåtgärder utfördes i samband 
med byggandet av E18. För den fortsatta 
planeringen av området gäller följande:

• Schakt och grundläggningsarbeten inom 
berörda delar måste utföras med vissa restrik-
tioner. 

• Arbeten inom dessa områden måste god-
kännas av Trafikverket. 

• Ursviks västra delar kommer i kommande 
skeden planeras i dialog med Trafikverket 
samhälle.

HÖJDRESTRIKTIONER FÖR FLYGET

För området gäller höjdrestriktioner från 
Bromma flygplats. Området ligger på gränsen 
mellan flyghöjdsbestämmelsen 59.4 meter 
över nollnivån och betydligt högre hushöj-
der. Då programförslaget i de norra delarna 
av området föreslås vara mer än 59.4 meter 
över nollnivån ska höjdrestriktionerna utredas 
närmare i det fortsatta planarbetet.

RIKSINTRESSEN

Området omfattas ej av något riksintresse, 
men gränsar till Ulvsundavägen/nya E18s 
sträckning vilket är riksintresse väg. Enkö-
pingsvägens klassning som riksintresse med 
anledning av E18s gamla sträckning kommer 
att justeras efter Europavägens omläggning 
till Ulvsundavägen. 

Länsstyrelsen har föreslagit att Järvafältet 

som gränsar till Ursviks västra delar blir riksin-
tresse för friluftslivet.

MEDBORGARDIALOG

Två medborgardialoger hölls i september 
2013. På dialogtillfällena kom boende i Ursvik 
och andra intresserade. Dialogen handlade 
om vilka kvaliteter som är viktiga att planera 
för i området. Kommunen träffade också elev-
råd från Älvkvarnsskolan som i sin tur hade 
pratat med sina klasskompisar och på så sätt 
samlade dialogen även upp idéer, tankar och 
förslag från ca 500 barn från årskurs 1-7.

Nedan redovisas inkomna förslag och idéer 
för Ursviks västra delar. 

De allmänna kommunikationerna bör förbätt-
ras med buss till Kista samt ökad turtäthet på 
buss 504. Tvärbanehållplatsen bör kopplas 
ihop med centrum /Ursviks torg på ett bra 
sätt för att skapa en behaglig och trevlig av- 
och påstigningsplats.

Det behövs bättre cykelvägar mot Kista och 
inom Ursvik för att använda cykeln istället för 
bilen. 

Fler och mer varierade grönytor och mötes-
platser behövs. Utöver parker och sponta-
nidrottsplatser gavs förslag på fritidsgårdar, 
ungdomscaféer och sportaktiviteter. 

Områdets gestaltning är viktig för att Urs-
viksborna ska trivas och känna stolthet. Flera 
medborgare lyfte vikten av att få in vatten i 
området. 

Diskussionen om idrott och hälsa var cen-
tral på båda dialogerna. Förslag till utökade 
idrottsmöjligheter presenterades på dialogen:

tennisplan, ishall, spolad is på vintern, gym, 
idrottshall, fotbollsburar, utegym, fotbollsplan, 
aktivitetsparker och simhall. 



Ursvik ska undvika
att bli en bildominerad

stadsdel.

Stadsmässigt med 
balans mellan täthet

och utrymme.

Det behövs gena
och smidiga
cykelvägar.

Det är viktigt med
kontraster mellan

olika grönområden.

Cafeér och parker
är eftertraktade
mötesplatser.

Grönytorna i området
måste vara varierade

och vara mötesplatser
för människor
i alla åldrar.

Positivt att det blev
mer stadsmässigt

i Ursvik.

buss till Kista! Idrott och spontanidrott
kan gynna integration
i området och med 

andra områden.

Viktigt att Ursvik kopplas
ihop med centrala Sundbyberg,

Stockholm och Kista genom
gena och praktiska

cykelvägar

Det saknas butiker 
och restauranger 

i området

Mer sport och aktiviteter 
för ungdomer!
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De flesta dialogdeltagarna tyckte att det var 
positivt att det blir mer en stadsmässig miljö i 
Ursvik och att det skapas förutsättningar för 
service, både kommersiell och kommunal. 

Service och handel var det mest omdebattera-
de ämnena på båda dialogmötena. Det saknas 
butiker och restauranger i området idag och 
önskelistan på kommersiell service är lång. 
Följande behov listades på dialogerna: pizzeria, 

bageri, vårdcentral, uteserveringar i stad och i 
park, apotek, affärer/butiker, mataffär, restau-
rang och sushi, torghandel, tandläkare, BVC, 
pressbyrån, hotell, ett välkomnande centrum 
och kulturella verksamheter samt bibliotek. 

Flera av de synpunkter som framkom på dia-
logmötena har arbetats in i planprogrammet, 
läs mer om detta i programförslaget!
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Under programarbetets gång har ett antal 
inventeringar, utredningar och analyser av 
förslaget tagits fram. Dessa har i stora delar 
arbetats in i programförslaget. Utredningarna 
påvisar utöver detta även frågor man bör ar-
beta vidare med i fortsatt planarbete.

MILJÖ- OCH HÄLSOKONSEKVENSBE-
SKRIVNING

Sundbybergs stad har gjort bedömningen att 
utbyggnaden av Ursviks västra delar sam-
mantaget kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan1. Ställningstagandet grundar sig  
främst på att programmet lägger fast förut-
sättningar för tre infrastrukturprojekt; projekt 
för tätortsbebyggelse, föreslagna dagvatten-
dammar samt tvärbanan (spårväg).

Ställningstagandet grundar sig också på 
programområdets direkta närhet till såväl 
Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg som 
Igelbäckens kulturreservat i Stockholm. Pro-
gramområdets direkta närhet till och risk för 
påverkan på Igelbäcken, E18/Kymlingelänken 
samt Enköpingsvägen påverkar också be-
dömningen. Sundbybergs stad har därför valt 
att ta fram en fullständig miljökonsekvensbe-
skrivning för att belysa miljökonsekvenser för 
programområdet ur ett helhetsperspektiv och 
tidigt i planprocessen2.

Sundbybergs stad har även beslutat att ta 
fram en hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) 
till programmet. En HKB ska bidra till ett 
bättre beslutsunderlag och kunna användas 

för att påverka besluten till förmån för hälso-
aspekterna. Mål för den sociala dimensionen i 
hållbar utveckling har konkretiserats i Mål för 
folkhälsan3. Det övergripande målet för folk-
hälsan är att utjämna skillnader i hälsa mellan 
olika grupper. Hälsokonsekvensbeskrivningen 
ska spegla både social och miljömässig 
hållbarhet, lätt kunna komplettera miljökon-
sekvensbeskrivningar och miljöbedömningar 
av planer och program. Med anledning av 
detta samt att frågor kring miljö och hälsa är 
så nära sammankopplade har en miljö- och 
hälsokonsekvensbeskrivning (MHKB) därför 
tagits fram för programförslaget4. 

Genomförd kombinerad miljö- och hälsokon-
sekvensbeskrivning för programområdet har 
haft följande avgränsning: 

• Buller

• Luftkvalitet

• Risk och säkerhet

• Vattenmiljö

• Naturmiljö

• Rekreation och Grönstruktur

• Tillgänglighet och trygghet

• Föroreningar i mark

• Kulturmiljö och landskapsbild

• Klimat

Resultaten av genomförd utredning har in-
tegrerats i relevanta avdelningar, kapitel och 
avsnitt i aktuellt planprogram. 

1  Enligt Förordningen (1998:905) om miljökon-
sekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en kom-
mun som upprättar en plan göra en behovsbedömning 
huruvida planens genomförande kan medföra bety-
dande miljöpåverkan.
2 Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljö-
bedömning att integrera miljöaspekter i planen så att 

en hållbar utveckling främjas. Arbetet med miljökon-
sekvensbeskrivningen ska integreras med den övriga 
planeringsprocessen så att konflikter mellan olika 
intressen tidigt kan identifieras och så att möjligheter 
att finna miljöanpassade lösningar ökar.
3 Mål för folkhälsan som består av elva målområden 
och som beslutades av riksdagen våren 2003 enligt 
propositionen 2002/03:35
4  MHKB Ursviks västra delar (Structor, 2013).

FÖRUTSÄTTNINGAR, ANALYSER OCH 
KONSEKVENSER
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN OCH 
FORNLÄMNINGAR

En särskild arkeologisk utredning är framta-
gen för programområdet 20031. Därmed är 
även en översiktlig kulturhistorisk inventering 
för området genomförd. 

Programområdet ligger i en kulturbyggd med 
gamla anor och avspeglar väl den typiska 
Mälardalsbygden. Platsen har genom gamla 
Enköpingsvägen och den viktiga vattenleden 
Norra Råstabäcken redan i historisk tid stått i 
god kontakt med omvärlden. Påträffade läm-
ningar visar på en platskontinuitet över minst 
1500 år och bebyggelselämningar återfinns 
från olika tidsepoker. Stora Ursvik finns om-
nämnd i medeltida källor. En stor del av Ursvik 
användes från nittonhundratalets början till 
runt år 2000 av försvarsmakten. Området var 
då inhägnat vilket inneburit ett bevarande av 
kvaliteter från 1800-talets Mälardalsagrar-
landskap intill vår tid. 

Med anledning av den extensiva exploate-
ring som bedrivits i Ursviks västra delar med 
omnejd sedan 1960-talets slut, främst genom 
E18s dragning och omdragning, har natur- 
och kulturtyper fragmenterats. Kvarvarande 
värden återfinns i mindre öar. En sådan ö är 
området benämnt Åkerholmen vilken utgör en 
mindre höjd i landskapet. Denna har arbe-
tats in i förslaget och bidrar med rekreativa, 
mikroklimatsreglerande och pedagogiska 
värden. Kvarnkullen belägen i programområ-
dets sydvästra del är markerad som kvarnhöjd 
på en karta från 1842. Rinkeby kvarn, även 
kallad Stora Stampan, stod ursprungligen vid 
Observatorielunden i Stockholm och flyttades 
till Stora Ursvik 1882. Vindflöjlen är tillverkad 
1671 och kvarnen är sannolikt en av Stor-
stockholms äldsta bevarade. 

Gamla Enköpingsvägen, vägen mot Berggår-
den, och vägarna mellan Stora och Lilla Ursvik 
kan föras tillbaka till 1600-tal med eventuellt 
än äldre anor. De har präglat området kontinu-
erligt över lång tid. 

Vid särskild arkeologisk undersökning genom-
förd av Arkeologikonsult 2003 lokaliseras fyra 
fornlämningar inom eller i direkt anslutning till 
Ursviks västra delar. En av dessa är kvarstå-
ende. Länsstyrelsen har meddelat att aktuell 
fornlämning RAÄ 43:1 inte bedöms vara ett 
hinder för fortsatt hantering. För den fortsatta 
planeringen av Ursviks västra delar gäller 
följande:

• Tillstånd till arkeologiska insatser ska sökas 
när respektive detaljplan är antagen2.  

• Rinkeby kvarn bevaras och integreras i an-
vändningen av Kvarnkullen.

• Om ytterligare kulturmiljölämningar av något 
slag påträffas under arbetets gång ska detta 
anmälas till Länsstyrelsen.

LANDSKAPSBILD OCH BARRIÄRER

Bullermuren/väggen som planeras för att av-
gränsa Ursviks västra delar från partiklar, bul-
ler och explosioner från E18, kommer att vara 
en dominerande struktur i landskapet. Det 
är angeläget att den utformas med hänsyn 
till omkringliggande områden, då framför allt 
Rinkeby. För information om muren/väggen 
se det övergripande gestaltningsprogrammet. 
Vid den fortsatta planeringen av Ursviks västra 
delar gäller följande:

• Föreslagna åtgärder för att bryta ner ska-
lan och mjuka upp uttrycket ska ytterligare 
studeras. 

1  Se utredning Stora Ursvik; Särskild arkeologisk 
undersökning, etapp 2, rapport 2003:1080 (Arkeologi-
konsult, 2003)

2  Se beslut 431-36835-2012; Angående tillstånd till 
ingrepp i RAÄnr Sundbyberg 43:1, Fastighet Sund-
byberg 2:79, Sundbyberg kommun (Länsstyrelsen i 
Stockholms Län, 2012)

LANDSKAP OCH NATURVÄRDEN



Närhet till Järvafältet och Igelbäckens naturreservat är 
en stor tillgång för Ursvik.

Igelbäcken
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NATURINVENTERING

En naturinventering av programområdet har 
genomförts1.  Med anledning av att program-
området i relativt hög grad är påverkat av 
trafikexploatering är ytor av särskilt naturvärde 
fragmenterade. 

I Ursviks västra delars norra delar återfinns ett 
sammanhängande skogsområde med gam-
mal skog. Förslaget avser att tillgängliggöra 
området genom gångstigar och anläggning av 
park i anslutning till skogsområdet.

I programområdets centrala delar återfinns 
områden vilka uppfyller Skogsstyrelsens krav 
på ”objekt med naturvärde” och är av kommu-
nalt intresse. Biotopen, sumpskog med inslag 
av död ved, är ovanlig. MHKB utpekar områ-
det som lämpligt att bevara. 

I programområdets sydvästra del ligger en 
höjd med blandskog; här finns block med 
mossa, hällar, död ved och många äldre tallar. 
Naturområdet är avsevärt bullerutsatt. 

I programområdets sydöstra del ligger natur-
området Kvarnkullen. Förutom den tidigare 
nämnda Rinkeby kvarn finns här en gammal 

ek (strax söder om kvarnen) och andra natur-
värden med stora rekreativa kvaliteter. Dessa 
är enligt förslaget avsedda att bevaras och 
förädlas för sina rekreativa kvaliteter. För den 
fortsatta planeringen av Ursviks västra delar 
gäller följande:

• Naturvärden ska i möjligaste mån användas 
för att tillförskapa rekreativa och landskaps-
mässiga värden för boende i Ursviks västra 
delar.

• Detaljerade inventeringar av bevarandevärd 
vegetation ska tas fram inom respektive de-
taljplaneområde. 

• Vid utformningen av kopplingen mot Kista 
är det viktigt att tillse att de gröna sambanden 
inom Järvakilen inte försämras samt att Igel-

bäcken inte påverkas negativt. En inventering 
av naturvärden behöver också genomföras i 
denna del. 

• Bedömningen är att förslaget innebär nya 
lågpunkter inom Ursviks västra delar och 
bevarandet av sumpskogen ej är att rekom-
mendera. Kompensation för sumpskogsmiljö-
erna ska närmare studeras och vara en del av 
kommande dagvattenutredning.

1 Se rapport Översiktlig naturinventering Västra Ursvik 
2012-11-19 (Structor, 2012)

2 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2010 (Regionplanenämden Stockholms Lands-
ting, 2010) Föreskrifter för Igelbäckens naturreservat 
(Sundbybergs stad, 2003)
  Grönplan Sundbyberg (Sundbybergs stad, 2011)
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Karta över naturinventering för Ursviks Västra Delar. Åkerholmen inom blå ring.



Närområdet är rikt på naturområden med höga rekreativa värden. Exempel från Ursviksskogen.
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JÄRVAKILEN

Programområdet ligger i direkt anslutning till 
en sårbar punkt i det gröna stråk, Järvakilen, 
som löper från Upplands Väsby och Sigtuna i 
norr, genom Järfälla och Sollentuna, Sundby-
berg och Solna, hela vägen till Nationalstads-
parken i Stockholms innerstad. Kopplingen 
mellan delarna är avgörande för bibehållandet 
av rekreationsstråk och upprätthållandet av 
spridningssamband för biologisk mångfald och 
kulturhistoria2. Järvakilen utgör ett av länets 
större naturvårdsobjekt med ett stort antal 
regionalt och kommunalt värdefulla miljöer. 
Järvafältet, en del av Järvakilen och angräns-
ande till programområdet, är föreslaget som 
riksintresse för friluftslivet av Länsstyrelsen i 
Stockholm.

Igelbäckens naturreservat är en del av Järva-

kilen.   Reservatet om ca 127 ha inrättades 
2004 för att skydda och bevara ett tätortsnära 
naturområde för naturupplevelser och frilufts-
liv. Igelbäcken, som rinner genom reservatet, 
ska samtidigt skyddas och bevaras som ett 
levande vattendrag. Igelbäcken är ett av de 
mest skyddsvärda vattendragen i Stockholms-
området och i bäcken finns den tidigare så 
sällsynta fisken grönlingen. För den fortsatta 
planeringen av Ursviks västra delar gäller 
följande:

• Hänsyn ska tas till det närliggande naturre-
servatet så att värdefulla kopplingar inte bryts 
eller att Ursviks västra delars upplevelsevär-
den på annat sätt påverkas negativt. 

• Särskild hänsyn ska ges Järvakilen och Igel-
bäckens naturreservat vid fortsatt utredning 
och planering av lokalgata till Kista.

 



Bullerkarta över planförslaget
Illustration: ÅF-Infrastructure

Skala 1:4000
0 20 40 80 120 160

m

Ursvik, Stockholm
Trafikbullerutredning
Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik
2 meter över mark

554931 C012014-04-04

Lars Lindström Åsa Lindkvist

Ekvivalent ljudnivå
för dygn
i dBA
70 <  
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60

 <= 55

Skala 1:4000
0 20 40 80 120 160

m

Ursvik, Stockholm
Trafikbullerutredning
Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik
2 meter över mark

554931 C012014-04-04

Lars Lindström Åsa Lindkvist

Ekvivalent ljudnivå
för dygn
i dBA
70 <  
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60

 <= 55

Ursvik, Stockholm
Trafikbullerutredning
Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik
Högsta ljudnivå vid fasad

554931 C052014-04-04

Lars Lindström Åsa Lindkvist

Elevation
in m

Ekvivalent ljudnivå
för dygn
i dBA
70 <  
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60

 <= 55

Ekvivalent ljudnivå
för dygn
i dBA
70 <  
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60

 <= 55

67Planprogram - Ursviks västra delar

MILJÖFÖRHÅLLANDEN OCH RISKER

BULLER

Bullerutredning är genomförd för program-
förslaget1. Enligt bullerutredning för Ursviks 
västra delar utsätts planerade byggnader för 
mycket höga bullernivåer från vägtrafiken. 
Utredningen är genomförd i 3D för att till-
låta studie av buller vid olika fasadhöjder. Mer 
än hälften av bostäderna i förslaget bedöms 
hålla riksdagens riktvärde om högst 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad2. Fasader med 
bullernivåer överstigande 55 dBA är främst 
lokaliserade vid de tyngre trafikerade vägarna 
Enköpingsvägen, Ulvsundaleden samt den 
spårvagnsbärande huvudgatan. 

I centrala lägen eller andra lägen med bra kol-
lektivtrafik kan i vissa fall avsteg från riksda-
gens riktvärden göras3.  Ursviks västra delar 
bedöms med tvärbanans sträckning igenom 
området vara i ett läge med bra kollektivtrafik.

Med föreslagen bostadsutformning, effektivt 
bullerskydd utmed E18 och genomgående 
planlösning kan mål enligt minst avstegsfall B 
innehållas. Tillgång till uteplatser med högst 
55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal 
ljudnivå finns på gårdarna. Den slutna gårds-
strukturen resulterar i utemiljöer innehållande 
bullervärden understigande 50 dBA för samt-
liga gårdsytor. För den fortsatta planeringen av 
Ursviks västra delar gäller följande:

• Bullerutredning ska tas fram för respektive 
detaljplan.

• Med lämpligt val av yttervägg, uteluftdon och 
fönster med hög ljudreduktion för bullerut-
satta fasader kan gällande riktvärden inomhus 
innehållas. 

• I avvaktan på att det bulleravskärmande 
kontorshuset norr om bullermurens tänka 

1 Rapport C daterad 2014-04-04 (ÅF-Infrastructure, 
2014)
2 Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53. Riktvärden 
för trafikbuller. Högsta tillåtna trafikbullernivå för inom-
husmiljö: 30 dBA ekvivalentnivå och 45 dBA maximal-
nivå. Utomhus: 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad och 
70 dBA maximalnivå vid uteplats.

3  Länsstyrelsen i Stockholms tillsammans med 
Stockholms stadsbyggnadskontor och miljöförvaltning. 
Förslag till avstegsfall. Avstegsfall B innebär buller-
dämpad sida om högst 55 dBA för minst hälften av 
boningsrummen.



FAST LERA

BERG I DAGEN

LÖST-HALVFAST  LERA

UTFYLLD MARK

GRUNDFÖRSTÄRKNING 
MED PÅLNING

FAST MARK (MORÄN)

Markförhållanden Ursviks västra delar. Gul färg utgör 
områden där grundförstärkning bedöms nödvändig.

68 Planprogram - Ursviks västra delar

sträckning byggs, kan en provisorisk bullermur 
komma att vara nödvändig.

• Bulleravskärmning kan även komma att vara 
nödvändig norr om det bulleravskärmande 
kontorshuset och bullermuren därför förlängas 
norrut.

 

MARKFÖRORENINGAR 

Ingen miljöteknisk provtagning har genom-
förts av Ursviks västra delar under program-
skede, på grund av bristande markåtkomst 
med anledning av markägoförhållanden samt 
pågående arbeten med Ulvsundavägen res-
pektive Kymlingeledens omläggning. Befintlig 
fyllningsjord kan dock förutsättas vara föro-
renad1. Marken bedöms ej så förorenad att 
risk för rekontaminering vid eventuell sanering 
föreligger2.  För den fortsatta planeringen av 
Ursviks västra delar gäller följande:

• Miljöteknisk utredning ska genomföras i 
detaljplaneskede. I en del fall kan det räcka att 
kompletterande undersökningar genomförs 
först i produktionsskedet för att få ett under-
lag för att kunna hantera massor på rätt sätt.   

• Det är inte nödvändigt att genomföra prov-
tagning på hela Ursviks västra delar samtidigt.

• Kompletterande undersökningar bör inriktas 
på markområden där ägarbyten ska ske för att 
klargöra föroreningssituationen inför förvärv 
samt i samband med avveckling av proviso-
riska verksamheter.

GEOTEKNIK

Inledande geoteknisk utredning är ge-
nomförd3.  Programområdet utgörs dels av 
höjdpartier med friktionsjord och/eller berg 
i dagen och dels av lägre belägna sediment-
fyllda delar. Sedimenten utgörs av lera. Ler-

lagertjockleken är störst längst i nordväst 
(i anslutning till nuvarande E18). Leran är 
mycket lös till lös. Inom de områden där lös 
lera förekommer bedöms grundläggningen av 
byggnaderna bli utförd på pålar. I den nord-
västra delen av Ursviks västra delar planeras 
byggnader där markförstärkningsåtgärder 
utfördes i samband med byggandet av E18. 
Vägbanken är förstärkt med KC-pelare samt 
tryckbankar. Schakt och grundläggningsarbe-
ten inom dessa ytor ska utföras så stabiliteten 
för den befintliga vägbanken ej påverkas.

För den fortsatta planeringen av Ursviks väs-
tra delar gäller följande:

• Schakt och grundläggningsarbeten inom 
delar av Ursviks västra delar måste utföras 
med vissa restriktioner. Arbeten inom dessa 
områden måste godkännas av Trafikverket. 

1 Underlag för detaljplanearbete PM 1 geoteknik 
2014-03-26 (Cowi AB, 2014).
2 Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning Programför-
slag Ursviks västra delar Sundbybergs stad (Structor, 
2013)

3 Underlag för detaljplanearbete PM 1 geoteknik, 
Cowi AB, 2014-03-26 (Cowi AB, 2014).
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• Grundläggningen av byggnader inom KC-
pelarförstärkta ytor kommer troligen behöva 
utföras på borrade pålar. Generellt gäller att 
uppfyllnader och schakter intill E18 kan på-
verka den befintliga vägen. 

• Vidare geoteknisk utredning ska genomföras 
i kommande detaljplaneskede.

KRAFTLEDNINGAR

En 70kV – luftledning finns i områdets norra 
del. För den fortsatta planeringen av Ursviks 
västra delar gäller följande:

•Luftledningen i Ursviks västra delars norra 
del ska markförläggas innan anläggning av 
huvudgatan och norra stadsdelsparken kan 
genomföras. 

VATTEN

Ursviks västra delar avvattnas huvudsakli-
gen genom ytavrinning mot Igelbäcken (och 
slutligen Edsviken) i Igelbäckens naturreservat 
i norr, och även i del mot Norra Råstabäcken, 
söder om programområdet. Igelbäcken som 
står som mottagare för den absoluta majorite-
ten av vattnet är mycket känslig, vilket ställer 
stora krav på hur dagvattensystemet utformas. 
Genom tidigare exploateringar på Järvafältet 
och bortledande av dagvatten till Järva dag-
vattentunnel har tillförseln av vatten till Igel-
bäcken begränsats.  För att upprätthålla och 
främja Igelbäckens vattenkvalitet är det därför 
viktigt att nederbörd som faller inom program-
området avvattnas mot bäcken, under former 
som ger godkänd kvalitet.  Edsviken omfattas 
av miljökvalitetsnormer för vatten. För att läsa 
om planerade dagvattenåtgärder se rubriken 
Dagvatten under kapitel Tekniska lösningar. 
För den fortsatta planeringen av Ursviks väs-
tra delar gäller följande:

• Dagvatten från programområdet ska han-
teras på ett sådant sätt att god vattenbalans 
upprätthålles och vattenkvalitet till recipienter 
enligt riktlinjer uppnås.

RISKER AVSEENDE TRANSPORTER OCH 
HANTERING AV FARLIGT GODS

Inledande riskutredning är genomförd.  
Ulvsundavägen, nya Kymlingelänken samt 
Enköpingsleden utgör rekommenderade 
transportleder för farligt gods. I Rinkeby, på 
motstående sida om Ulvsundavägen, ligger en 
bensinstation. Det finns ett antal olycksscena-
rier förknippade med transporterna av farligt 
gods på de angränsande vägarna som be-
döms kunna medföra allvarliga konsekvenser 
för de som vistas i programområdet. 

Utifrån den inledande riskanalysen görs 
bedömningen att bebyggelse inom program-
området är möjlig, men att det med stor san-
nolikhet kommer att innebära krav på säker-
hetshöjande åtgärder och/eller restriktioner 
eftersom man understiger Länsstyrelsens 
rekommenderade skyddsavstånd. Bullermuren 
bedöms dock ge ett tillräckligt skydd för den 
bakomliggande bostadsbebyggelsen för att 
kunna utföra denna utan krav på ytterligare 
åtgärder. För den fortsatta planeringen av 
Ursviks västra delar gäller följande:

•I det vidare planeringsarbetet ska detaljerad 
riskanalys genomföras för att finna lämpliga 
åtgärder för respektive område.

•För bebyggelse ovanpå, och inuti själva bul-
lervallen kan det bli aktuellt med åtgärder som 
skyddar mot brandspridning vid olycka med 
brandfarliga vätskor och brännbara gaser på 
Ulvsundavägen. 

• Det ska även tillgodoses att utrymningen 
från byggnader ovanpå eller inuti vallen är 
möjlig vid en olycka på vägen. 
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• Även för ny bebyggelse utmed Enköpingsvä-
gen gäller att utrymning från byggnaderna ska 
vara möjlig vid en olycka på vägen.

• Hänsyn ska tas till den förhöjda risknivån 
vid utformning av obebyggda ytor ovanpå 
och framför bullermuren. Dessa ytor bör inte 
uppmuntra till stadigvarande vistelse, det vill 
säga ej utformas som lekplatser, badplatser, 
utomhusgym, uteserveringar, torghandel m.m. 
Mer lämpligt är gång- och cykelväg, lokalgata, 
markparkering, naturområden, park samt om-
råden som skyddar mot störning.

• Vid bebyggelse utmed anslutningsramperna 
mellan Ulvsundavägen och Kymlingelänken 
där det inte planeras någon bullervall kan det 
bli aktuellt med åtgärder som skyddar mot 
brandspridning och som möjliggör utrymning 
samt byggnadsutformning som förhindrar 
fortskridande ras p.g.a. massexplosion. 

• Om det, p.g.a. restriktioner för tunneln i 
Hagastaden, beslutas att Ulvsundavägen ska 
ingå i omledningsvägnätet för transporter 
av farligt gods som kan leda till mycket stor 
explosion kan detta föranleda krav på att 
byggnader utmed även denna väg ska dimen-
sioneras för att motverka fortskridande ras vid 
explosion. 

RADON

En preliminär utvärdering av radon är genom-
förd.  Områden med lös lera inom Ursviks 
västra delar kan preliminärt klassificeras som 
låg- till normalradonmark. Inom höjdpartiet 
med berg i dagen förekommer ställvis en 
radonavgivande granit, vilket lokalt kan ge 
upphov till högradonmark. Områden med 
morän eller berg i dagen klassificeras prelimi-
närt som normal- till högradonmark. För den 
fortsatta planeringen av Ursviks västra delar 
gäller följande:

• Markradonundersökningar bör utföras för 
varje detaljplaneområde i kommande skede, 
alternativt att byggnaderna utförs radonsäkert.

LUFTMILJÖ

Utredning av programförlaget med beräk-
ningar av luftföroreningshalter är genomförd.   
Analyser visar att miljökvalitetsnormer för 
PM10 och NO2 klaras i hela programområdet. 
De högsta halterna av både PM10 och NO2 
har beräknats på E18 i närheten av anknyt-
ningen till Enköpingsvägen. Inom programom-
rådet fås förhöjda halter av PM10 och NO2 
på Kvarnvägen på grund av den försämrade 
utvädringen som den nya bebyggelsen med-
för. Halterna PM10 är dock en bra bit under 
norm då trafikflödet på Kvarnvägen är relativt 
lågt. Även halterna av NO2 är väl under norm.

Bullermuren och vallen bedöms ha en positiv 
inverkan på luftföroreningshalterna i Ursviks 
västra delar ur exponeringssynpunkt. Luftföro-
reningarna på vägen, som hindrats av vallen, 
måste dock ta vägen någonstans vilket inne-
bär att halterna på vägen blir högre med en 
vall än utan. Muren med vall skapar dessutom 
en zon med stillastående luft vilket innebär att 
utsläpp inne i Ursviks västra delar på lokal-
gator längs med vallen får en större effekt på 
luftföroreningshalterna i Ursviks västra delar 
än fallet utan mur och vall. Dessutom kan det 
vid murens ändar spilla över luftföroreningar 
som förts upp längs muren med vinden. Bo-
ende i bostäder vid ändarna kan således bli 
extra utsatta för luftföroreningar på grund av 
muren.

Eftersom det inte finns någon tröskelnivå 
under vilken inga negativa hälsoeffekter 
uppkommer är det viktigt med så låga luft-
föroreningshalter som möjligt i områden där 
människor bor och vistas. Trots att luftkva-
litetsutredningen visar att beräknade halter 



Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar (figur enligt 
tidigare kvartersstruktur), PM10 (μg/m3) under det 
36:e värsta dygnet för programförslaget år 2025 med 
60-70% dubbdäcksanvändning. MKN är 50 μg/m3.
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PM10 samt NO2 för nära hela Ursviks västra 
delar år 2025 ligger långt under normvärdet 
ska bebyggelsen utformas så att boende och 
besökare i så liten grad som möjligt expone-
ras. För den fortsatta planeringen av Ursviks 
västra delar gäller följande:

• Byggnaderna närmast rondellen vid E18s 
möte med Enköpingsvägen ska även fortsätt-
ningsvis planeras som slutna kvarter så att 
innergårdarna blir mindre utsatta för luftföro-
reningarna från väglederna. 

• Bebyggelsen i den nordöstra delen av 
Ursviks västra delar är inte placerad bakom 
den skyddade muren och är mest lämplig som 
kontor. 

• För Ursviks västra delar i stort gäller att till-
luften för ventilation tas från taknivå eller från 

den sidan av de planerade byggnaderna som 
är längre från E18.

• Vid murens ändar kan hellre kontorsbyggna-
der än bostäder och skolor placeras. 

• Finns önskemål om bostäder vid murens 
ändar i kommande detaljplanering ska konse-
kvenser beträffande luftmiljö närmare stude-
ras. 

• Aktivitetsytor högt upp på vallen ska und-
vikas då vallen skapar luftvirvlar som kan 
medföra några högre halter med vall än utan 
vall på några meters höjd. 

ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING

Det är viktigt att boende samt de som vis-
tas inom programområdet inte exponeras 
för elektromagnetisk strålning i halter ovan 
rekommenderade värden För spårväg gäller 
ett försiktighetsavstånd på cirka 10-15 m från 
kontaktledningarna. För den fortsatta plane-
ringen av Ursviks västra delar gäller följande:

• Hur bebyggelse ska utformas och placeras 
med avseende på avstånd från kraftledningar 
samt tvärbanan bör studeras vidare.
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En solstudie är genomförd för förslaget1.  Bo-
verkets byggregler, BBR, anger att i bostäder 
ska rum eller avskiljbar del av rum där männis-
kor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt 
solljus. Det innebär att en bebyggelsestruktur 
måste uppvisa goda solvärden för att vara 
möjlig att bygga. Utformningen av de fysiska 
strukturerna i programförslaget har vägletts av 
en medvetenhet om vikten av goda solvärden. 
Strukturerna har under processen kontinuer-
ligt justerats för att maximera tillgången på di-
rekt solinstrålning i lägenheter och på gårdar. 
Orienteringar i plan och variationer i höjd har 
utarbetats för det ändamålet. Optimal oriente-
ring av gårdar samt vinklingar av gränder och 
byggnadsvolymer möjliggör skapandet av en 
tät stadsmiljö utan att offra goda solvärden. 
Variation i bebyggelsens höjder gör inte bara 
stadslandskapet mer intressant, det ger även 
möjlighet att styra tillgången på direkt solin-
strålning samt önskvärda tidpunkter på dygnet 
när solljuset bör nå olika delar av planen.

Figuren nedan redovisar tillgången på direkt 
solinstrålning på fasaderna i en hel kvarters-
grupp på vårdagjämningen. Solen står i mars 
fortfarande lågt på himlen – 54° över horison-
ten vid middagstid. Det betyder att fasaderna 
kastar en skugga som är nästan lika lång som 
fasaderna är höga när solen står som högst 
på himlen. Det är en utmaning att få goda 
solvärden i bostäderna i nästan vilken stads-
struktur som helst på detta datum, och särskilt 
i en tät stadsstruktur. 

Solstudien för Ursviks västra delar visar att en 
majoritet av fasaderna har mer än 4 timmars 
direkt solinstrålning och en väldigt liten del har 
mindre än en timma direkt sol under vårdag-
jämningen. Det är ett bra resultat.

Temperaturkartan visar tillgången på direkt 
solinstrålning, räknat i timmar, för varje del av 
kvartersgruppen och för varje våningsplan.

SOLSTUDIE

1 Solstudie för Ursviks Västra Delar. Strategisk Arki-
tektur, 2013 08 28.
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SOCIAL HÅLLBARHET

Sundbyberg planerar för att skapa trygga 
och tillgängliga områden där varje individ ges 
möjlighet att utforma sitt vardagsliv utifrån 
personliga förutsättningar och behov.1 Det 
innebär att Ursviks västra delar ska planeras 
så att alla grupper oavsett fysiska eller socio-
ekonomiska förutsättningar, har tillgång till 
stadsdelen. Möjligheten att bo, besöka eller 
vara verksam i stadsdelen ska finnas oavsett 
ålder, fysisk rörlighet, inkomst, utbildningsnivå 
och kulturell tillhörighet. För att möjliggöra det 
har vi bedömt förslaget utifrån tre aspekter av 
social hållbarhet; tillgänglighet, trygghet och 
jämställdhet. 

TILLGÄNGLIGHET

Sundbybergs stad har en policy för en till-
gänglig stad. Det övergripande målet är att 
alla i staden ska kunna leva ett oberoende liv 
med samma rättigheter, möjligheter och skyl-
digheter.2  Sundbybergs stad ska möjliggöra 
för personer med funktionsnedsättning att 
kunna vara delaktiga i samhällslivet på jämlika 
villkor. En analys av tillgängligheten i friområ-
den inom Ursviks västra delar är genomförd3. 
För att ett område skulle bedömmas tillgäng-
ligt accepterades en lutning om 1:12. Bedöm-
ningen var att en yta med högst den lutningen 
kan bedömas som formellt tillgänglig. 

Parker och torg inom programförslaget 
bedömdes överlag ha relativt god tillgänglig-
het. En av de platser som bedöms svårast att 
tillgängliggöra är gångvägen från den norra 
stadsdelparken till Milot. 

För den fortsatta planeringen av Ursviks väs-
tra delar gäller följande:

• Lokaler, offentliga miljöer likväl som informa-
tion ska gå att bruka oavsett funktionsned-
sättning. 

• Gator och torg ska vara utformade enligt de 

riktinjer som anges i Sundbybergs stads policy 
för en tillgänglig stad

• Parker och andra friområden ska tillgäng-
ligöras på ett sådant sätt som anges i det 
övergripande gestaltningsprogrammet.

TRYGGT

Upplevelsen av trygghet utanför det egna 
hemmet är starkt sammankopplad med om 
flera människor vistas på eller har möjlighet 
att betrakta den plats du vistas på. Platser där 
många människor rör sig upplevs som mer 
trygga. Forskning visar att närvaro av boende 
och besökare på allmän yta verkar brottsföre-
byggande.4 

3 Friområdes-, sociotop och barnkonsekvensanalys av 
Ursviks västra delar (Spacescape, 2014) 
4 BoTryggt05 (Forsknings- och utvecklingsenheten, 
Polismyndigheten i Stockholms län, 2005)

1 Sundbybergs stads översiktsplan (Sundbybergs 
stad, 2013)
2 Sundbybergs stads policy för en tillgänglig stad är 
antagen av kommunfullmäktige 2010 och gäller till och 
med 31 oktober 2014.
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Andel tillgängliga ytor av friområden
Illustration: Spacescape



Gröna stråk har dubbelsidiga aktiva fasader, orangea 
enkelsidiga aktiva fasader och blå stråk saknar kontakt 
med aktiva fasader.
Illustration: Strategisk arkitektur
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Förslaget ökar antalet arbetsplatser och 
därmed antalet människor som rör sig längs 
gatorna. Arbetsplatser och bostäder planläggs 
i ett mycket bra kollektivtrafikläge, vilket ökar 
kollektivtrafikanvändandet och därmed närva-
ron av människor på offentliga platser. 

En bedömning av förslaget med avseende på 
det offentliga rummets kontakt med aktiva 
fasader är genomförd.5  Genom att kartera det 
offentliga rummet utifrån dess kontakt med 
fasader med fönster – vi kallar det aktiva fasa-
der – kan vi avgöra vilka stråk som är naturligt 
övervakade och därmed har förutsättningar att 
upplevas trygga. En gata kan ha dubbel, enkel 
eller ingen kontakt med aktiva fasader. 

Resultatet av karteringen visar att merparten 
av stråk och platser inom Ursviks västra delar 
har dubbelsidiga aktiva fasader (grönmarkera-
de ytor i figuren) vilket är mycket bra. För den 

fortsatta planeringen av Ursviks västra delar 
gäller följande:

• Lösningar ska finnas för att tillförsäkra att de 
platser som är markerade blå i figuren; bron 
till Rinkeby, lokalgatan till Kista och passagen 
till Rissne, blir trygga och tillgängliga för alla 
grupper i samhället.

• De platser som är markerade orange i 
figuren ska utformas med särskild uppmärk-
samhet på trygghetsökande lösningar. Entré 
och fönsterlösa fasader ska särskilt undvikas 
längs med dessa stråk.

• För riktlinjer kring orienterbarhet och belys-
ning, se Övergripande gestaltningsprogram. 

• För utformning av offentliga miljöer så att 
vistelse där uppmuntras, se Övergripande 
gestaltningsprogram.

• För utformning av gårdar så att vistelse där 
uppmuntras, se Övergripande gestaltningspro-
gram.

• Gång- och cykelstråken till Järvakilen ska 
utformas så att de blir trygga och trivsamma.

JÄMSTÄLLT 

Huvudmålet för jämställdhetspolitiken är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Det innebär 
att ha samma tillgång till de gemensamma re-
surserna. Jämställdhet är en prioriterad fråga i 
stadens internbudget 2014.

Alla barn och ungdomar i staden ska ha 
möjlighet att ta del av kultur- och fritidsupp-
levelser på sin fritid. Kultur- och fritidsnämn-
dens nyckeltal och statistik visar att flickor och 
pojkar tar del av stadens kultur- och fritids-
verksamheter i olika utsträckning, och att de 
delvis är aktiva inom olika områden.6

Kvinnor och män, pojkar och flickor, uppvisar 

5 Friområdes-, sociotop och barnkonsekvensanalys 
Ursviks västra delar (Spacescape, 2013) 

6 I dagsläget besöks exempelvis mötesplatsen Fritiden 
i Hallonbergen i princip endast av pojkar. Samtidigt 
besöks mötesplatsen Aggregat i större utsträckning av 
flickor (Sundbybergs stad, 2013).
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7 Framtidens kollektivtrafik i Malmö, Slutrapport 
(Stadskontoret, Malmö stad, 2008).

stora skillnader i val av transportsätt. Män 
använder personbil i betydligt större utsträck-
ning än kvinnor.7, 8 Genom att skapa bättre 
förutsättningar för kollektivtrafikanvändande 
kan den snedfördelningen justeras. 

Regeringens nationella mål för jämställdhet 
anför i en av sina fyra preciseringar att det 
mellan män och kvinnor ska råda en jämn 
fördelning av det obetalda hem- och om-
sorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma 
ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att 
ge och få omsorg på lika villkor. Tillgången till 
barnomsorg, kollektivtrafik och service i an-
slutning till varandra inom Ursviks västra delar 
underlättar en jämn fördelning av det obetalda 

omsorgsarbetet. För den fortsatta planeringen 
av Ursviks västra delar gäller följande:

• Placera och utforma mötesplatser som 
upplevs som välkomnande oavsett kön, både 
utomhus och inomhus.

• Fortsatt prioritering av gång-, cykel- och kol-
lektivtrafik inom Ursviks västra delar. 

8 Regeringens proposition 2012/13:25; Investeringar 
för ett starkt och hållbart transportsystem (Näringsde-
partementet, 2012).
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När Ursviks västra delar är fullt utbyggt för-
väntas omkring 10 procent av befolkningen 
vara barn under sex år och cirka 27 procent 
av befolkningen vara barn under 18 år1. Fysisk 
planering har betydelse för barns och ungas 
uppväxtvillkor då närmiljön utgör deras utveck-
lingsmiljö. Barns framtida hälsa och välbefin-
nande är starkt kopplad till uppväxtmiljöns 
kvaliteter2 . Sundbybergs stad beaktar i pla-
neringen FN:s konvention om barnens rättig-
heter prop 1997/98:182. Sundbybergs stads 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltning har i sin 
internbudget för 2013 beslutat att genomföra 
en barnkonsekvensanalys för Ursvik.3  

En barnkonsekvensanalys för förslaget är 
genomförd4 5.  Syftet med barnkonsekvensan-
alysen har varit att studera programförslagets 
konsekvenser för barn, att systematiskt pröva 
programförslaget samt beskriva åtgärder 
utifrån barnens bästa. Barns bästa har definie-
rats genom formulerandet av målbilder för de 
olika analysenheterna. Analysen har fokuse-
rat på barns och ungas behov av plats och 
utrymme samt trygghet och rörelsefrihet. En 
sammanställning av rapportens rekommen-
dationer inför kommande detaljplanearbete är 
sammanfattade nedan. 

RÖRELSEFRIHET OCH TRAFIKBARRIÄ-
RER

Trafiken är en viktig faktor för barns rörelsefri-
het. Mängden och hastigheten på biltrafiken 
är avgörande för i hur stor utsträckning trafi-
ken blir barriärer och begränsningar för bar-
nens rörelsemönster. Hela programområdet 
(förutom gränderna) planeras för trafik med 
hastighetsbegränsningen 30 km/h. Den låga 

hastighetsgränsen är positiv då det kan bidra 
till att vägarna upplevs som mindre problema-
tiska att korsa. Huvudgatan kommer att vara 
den centrala trafikaxeln med högst trafikflö-
den (9 500 fordon per dygn), tvärbana och en 
regional cykelled. Huvudgatan kan tänkas bli 
en stor barriär för alla barn i programområdet. 
Lokalgatorna kan komma att utgöra mindre 
barriäreffekter, framförallt för barn upp till sex 
år. För den fortsatta planeringen av program-
området gäller följande:

• Tillförsäkra goda och trygga korsningsmöj-
ligheter längs huvudgatan, särskilt i lägen som 
gränsar till viktiga målpunkter för barn så som 
exempelvis; parker, lekplatser, förskola, skola, 
torg, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter.

• Säkerställ grändgatornas utformning som 
gångfartsgator.

RÖRELSEFRIHET OCH TRYGGHET

Barns rörelsefrihet påverkas även av hur 
trygg den fysiska miljön upplevs vara, både av 
barnet själv och av deras föräldrar och andra 
vuxna. En analys av aktiva stråk har genom-
förts. En stor andel av alla gator inom pro-
gramområdet är kantade av fasader med ut-
blick över gatan, vilket är positivt för barn som 
rör sig till och från skola och fritidsaktiviteter i 
mörker under vinterhalvåret. Kopplingarna mot 
omgivande stadsdelar saknar dock kontakt 
med aktiva fasader. Kopplingarna mot Rissne, 
Spånga och Rinkeby samt huvudgatans södra 
läge saknar naturlig övervakning. Detta är 
särskilt viktigt för de lite äldre barnens och 
ungdomarna och deras rörelsemönster mot 
omgivande stadsdelar. För den fortsatta pla-

BARNKONSEKVENSANALYS

1 Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2014-
2028 (2014-03-21)
2 PM, Barnkonsekvensanalys för Ursvik, Sundbyberg 
(Nordström, 2013)
3 Information hämtad ur Budget 2013

4 Friyte-, sociotop- och barnkonsekvensanalys av 
Ursviks västra delar, 2014-04-08 (Spacescape, 2014) 
Analys genomförd i samarbete med professor emerita 
Pia Björklid.
5 Som underlag till planarbetet har även följande 
aktiviterer utförts:
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neringen av programområdet gäller följande:

• Säkerställ krav på aktiverade förgårdar och 
socklar i kommande fördjupade gestaltnings-
program för att uppnå aktiva stråk.

• Trygghetsskapande åtgärder längs kopp-
lingarna mot Rissne, Spånga och Rinkeby 
samt i huvudgatans södra läge ska studeras 
närmare.

BARNS PLATSER OCH DERAS BEHOV AV 
UTRYMME

I barnkonsekvensanalysen för Ursviks västra 
delar har planens förutsättningar att inrymma 
sociotoper, bollplaner, lekplatser, förskole-
gårdar och bostadsgårdar analyserats. En 
sociotopkarta visar vilka vistelsevärden som 
bedöms kunna skapas i ett friområde och 
utgör en bedömning av planens kvalitativa 
aspekter ur ett användarperspektiv. Behovet 
av bollplaner, lekplatser och förskolor har 
satts i relation till antalet barn som väntas 
inom programområdet, samt med hänsyn till 
avstånd och trafikbarriärer. Förskolegårdarnas 
användbarhet har studerats utifrån storlek och 
buller. Även bostadsgårdarnas användbarhet 
har studerats. Bostadsgårdarna är viktiga för 
barn då de utgör den närmaste platsen för 
lek utanför hemmet. Utredarna ger följande 
rekomendationer:

• Beakta att större sociotoper har större möj-
ligheter att inrymma aktiviteter som attraherat 
fler åldersgrupper, vilket är viktigt ur ett famil-
jeperspektiv så att barn, vuxna och äldre kan 
hitta saker att göra på samma plats.

• Studera möjligheten att göra några fickpar-
ker större för att kunna inrymma fler värden 

än lek och på så sätt öka attraktionskraften 
hos fler användare.

• Tre områdeslekplatser i fickparker och två 
stadsdelslekplatser i de större parkerna. 

• Studera möjligheten att tillskapa en 7-man-
naplan, förslagsvis i närheten av högstadiet 
och aktivitetsvallen. 

• Säkerställ ett minsta antal lekplatser om tre 
områdeslekplatser i fickparker och två stads-
delslekplatser i de större parkerna. 

• Lekplatserna ska placeras så att huvudgatan 
inte behöver passeras för att nå en lekplats.

• I utformningen av programområdet bör be-
aktas att barn leker överallt och inte bara på 
platser planerade för lek.

• Förskolegårdar ska planeras enligt principer 
beskrivna i kapitel Förskolor

• Förskolegårdar i direkt anslutning till park 
bör ha en tydlig avgränsning.

• Studera förskolegårdarnas storlek och 
användbarhet i relation till barns hälsa och 
utveckling i kommande detaljplaneskeden.

• Studera bostadsgårdarnas användbarhet för 
barn i kommande detaljplaneskeden.

• Rekommenderat antal kvadratmeter lek-
gårdsyta per barn varierar beroende på om 
förskolegården är placerad i anslutning till 
parkområde eller på bostadsgård. För lokali-
sering på bostadsgård rekommenderas större 
lekgårdsyta per barn.

-Barnkonsekvensanalys för Ursvik, Sundbyberg - 
Förberedande PM. Av Maria Nordström, miljöpsykolog 
och docent, Stockholms universitet
-Samtal kring planen med Thomas Larsson, barnexpert 
från Trafikverket
-Ursvik med ungas ögon, två sommarjobbande ungdo-

mar ger sin syn på Ursvik. 
-Projekt med förskolor och skola i Ursvik under hösten 
2013. Sammanfattat i PM medborgardialog (NAI-
Svefa, 2013) Elever från Älvkvarnsskolan,  förskolan 
Granatäpplet och Milots förskola deltog. 
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En analys av tillgång till parker- och grönstråk 
(friområden) samt lekplatser har genomförts1.  

Behovet av friyta är särskilt viktigt att se över 
när täta strukturer planeras. Ett mål har varit 
att programområdet ska ha minst 20 % friom-
råde (dvs gröna och hårdgjorda ytor som är 
allmänt tillgängliga) Om aktivitetsvallen säkras 
som friyta så uppfylls målet. Projektet har 
också satt målbilden 15 kvadratmeter friom-
råde per person inom 1 km. Analysen visar att 
tillgången friområde är 22 kvm per person om 
man utöver programområdet räknar in 1 km 
omland. Räknar man enbart inom programom-
rådet, alltså exklusive omland, är rymligheten 
dock enbart 6 kvadratmeter friområde per 
person. 

Minst 80 procent har mindre avstånd till en 
fickpark än 100 meter. Vad gäller kvarters-
park har 80% mindre än 300 meter till en 
kvarterspark. Åkerholmen är för liten för att 
räknas som kvarterspark enligt Spacescapes 
modell och boende i de centrala delarna får 
därmed längre att gå till kvarterspark än vad 
riktlinjerna anger. Stadens slutsats blir därmed 
att programmeringen av Åkerholmen blir extra 
viktig så att den ändå kan komma att erbjuda 
vistelsevärden motsvarande en kvarterspark. 

För tillgången till stadspark är målbilden att 
det ska vara högst 500 meter till närmaste 
stadsdelspark, 100% av programområdet kla-
rar målbilden. Hela programområdet har också 
tillgång till ett friluftsområde inom 1 km.

Parkerna/grönområdena inom Ursviks Västra 
delar har delats in i fyra klasser: Fickparker är 
de minsta friområdena, mindre än 0,5 hektar. 
Kvartersparker är mellan 0,5–2,5 hektar och 
stadsdelsparker är mellan 2,5–5 hektar med 
öppna gräsytor. Friluftsområden är större än 5 
hektar och har naturupplevelser. 

Nedanstående rekommendationer angående 
parker och platser görs av Spacescape:

• Om möjligt bör mer friområdesyta tillskapas i 
södra delen, alternativt sänka tätheten.

• Om möjligt bör en kvarterspark tillkomma, 
alternativt flyttas till centrala delarna av pro-
gramområdet.

PARKERNAS VISTELSEVÄRDEN

En bedömning av de föreslagna platsernas 
vistelsevärden (sociotopkartering) har tagits 
fram. Det är positivt med flera vistelse-värden 
på samma plats, då både barn, vuxna och 
äldre kan hitta saker att göra på samma plats. 
En riktigt bra plats har tio bra anledningar 
(olika vistelsevärden) att vara där. 

Den norra stadsdelsparken bedöms kunna bli 
en plats med ett riktigt stort antal vistelsevär-
den. 

Nedanstående rekommendationer angående 
parker och platser görs av Spacescape: 

• I fortsatt arbete ska utredas om ytterligare 
vistelsevärden i de olika parkmiljöerna kan 
tillskapas. 

FRIOMRÅDES- OCH SOCIOTOPANALYS

1 Friområdes-, sociotop- och barnkonsekvensanalys 
Ursviks västra delar (Spacescape, 2013)
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Sociotopkarta över planförslaget (Spacescape, 2014)
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MARKÄGARE OCH BYGGHERRAR

Markägarna är stadens avtals- och samarbets-
part i planeringsarbetet. Markägarna kan välja 
att sälja vidare byggrätter till andra byggher-
rar, alternativt bygga själva. Om en ny bygg-
herre träder in i processen är det viktigt att 
byggherren genom avtal förbinder sig att följa 
relevanta delar i de överenskommelser som 
staden och markägarna kommit överens om i 
ett tidigare skede. Därför ska det i kommande 
avtal mellan Sundbybergs stad och markä-
garna tydligt framgå att avtalsinnehållet även 
ska gälla den byggherre som förvärvar mark 
av markägarna. Innehållet gäller t.ex. gestalt-
ningsfrågor, samt kostnads- och ansvar för 
utförande av allmän platsmark. 

För att området ska bli så bra som möjligt och 
för att visionen och gestaltningsprogrammet 
ska kunna leva vidare i genomförandeskedet 
är det eftersträvansvärt att byggherrar som 
ska uppföra husbebyggelse kommer in så 
tidigt som möjligt i processen.

I programskedet är det Stora Ursvik KB och 
Fastighets AB Förvaltaren som är markägare. 

FASTIGHETSBILDNING OCH BYGGLOV

När detaljplanerna har vunnit laga kraft över-
går projektet från ett planeringsskede till ett 
genomförandeskede. De stora fastigheterna 
Sundbyberg 2:85 och Sundbyberg 2:79 som 
ägs av Stora Ursviks KB och Fastighets AB 
Förvaltaren väntas avstyckas och ett flertal 
mindre fastigheter kommer att bildas och 
överlåtas till olika byggherrar. Gator, parker, 
torg och annan allmän platsmark avstyckas 
och överlåts till Staden som blir huvudman för 
dessa. Parallellt med eller efter att fastighets-
bildning skett, väntas byggherrarna ansöka 
om bygglov hos Sundbybergs stad. Bygglov 
medges om bygglovshandlingarna stämmer 
överens med det fördjupade gestaltningspro-
grammet och innehållet i den antagna detalj-
planen. 

GENOMFÖRANDEANSVAR OCH FÖRDEL-
NING AV KOSTNADER

Staden ansvarar för genomförandet av par-
ker, gator och VA-anläggningar inom allmän 
platsmark. Kostnaden för utföranden av kom-
munala anläggningar betalas av staden och 
markägarna enligt avtal. 

Genomförandet kräver stora kommunala 
investeringar, vilka kommer att drivas fram i 
enlighet med Sundbybergs stads investerings-
process. 

Respektive byggherre ansvarar för och be-
kostar uppförandet av byggnader och gårdar 
inom kvartersmark, i enlighet med detaljplan, 
planprogram och gestaltningsprogram.  

För anläggandet av Tvärbanan genom Ursviks 
västra delar ansvarar Stockholms Läns Lands-
ting i samråd med Sundbybergs stad. 

Ledningsägarna ansvarar för nyläggning och 
omläggning av ledningar. 

Kommunen tar ut anslutningsavgifter av 
byggherrarna. Staden kommer att vara den 
samordnande parten i utbyggnaden av Ursviks 
västra delar. 

GENOMFÖRANDE- OCH EXPLOATE-
RINGSAVTAL 

Ett Genomförandeavtal, som bl.a. reglerar 
utförande- och kostnadsansvar för genom-
förandet av allmän platsmark, finns tecknat 
mellan samtliga markägare i Stora Ursvik och 
Sundbybergs stad. 

Genomförandeavtalet tecknades 2005, ett 
tilläggsavtal till detta ska tecknas för Ursviks 
västra delar med hänsyn till ändrade förutsätt-
ningar och en ny områdesstruktur.

Staden ska innan antagandet av varje detalj-
plan teckna exploateringsavtal med respek-
tive markägare i Ursviks västra delar. Avtalen 

GENOMFÖRANDE OCH DRIFT
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kommer att innehålla specificering av bebyg-
gelsens utformning med gestaltningsprogram, 
ansvarsroller för sanering av förorenade mark-
områden, exploatörens bidrag till utbyggnad 
av kommunala anläggningar, upplåtelser av 
rättigheter på byggherrens mark för allmänna 
ledningar, gång- och cykelvägar och gemen-
samhetsanläggningar etc.

GENOMFÖRANDETID OCH UTBYGG-
NADSORDNING

Genomförandet av Ursviks västra delar beräk-
nas ta ca 10 år. Byggstarten kommer att ske 
i områdets centrala del som bl.a. innehåller 
Ursviks torg med kommunal och kommersiell 
service. Den efterföljande utbyggnadsord-
ningen sker med utgångspunkt i att Ursviks 
västra delar i ett tidigt skede ska ges en så 
sammanhållen och stadsmässig karaktär som 
möjligt, trots den långa utbyggnadstiden. Detta 
innebär att varje byggstart sker i anslutning 
till redan pågående byggnation eller nyligen 
uppförd bebyggelse. 

I ett tidigt skede startar genomförandet av 
bullermuren som ska skydda bostäderna från 
bland annat trafikbuller från E18. Bullermuren 
ska vara färdigställd senast i samband med 
första inflyttningen av de östra kvarteren när-
mast E18. Kvarngatan, områdets huvudgata, 
färdigställs också i ett tidigt skede för att sam-
ordning ska kunna ske med genomförandet 
av Tvärbanan som ska passera Ursviks västra 
delar.

Genom hela utbyggnadsperioden av Ursviks 
västra delar ska det säkerställas att behovet 
av förskolor och annan kommunal service 
samt kollektivtrafik är uppfyllda, samt att 
boendemiljön för de inflyttade är acceptabel 
avseende exempelvis buller, damm och fram-
komlighet.

 

EXPLOATERINGSEKONOMI

En exploateringskalkyl är framtagen för 
investeringar i parker, markbeläggning och 
annan allmän plats inom Ursviks västra delar. 
Den beräknade kostnaden speglar en hög 
kvalitetsnivå avseende utformningen av de 
allmänna platserna och är en förutsättning för 
att kunna bygga högt och tätt vilket föreslås i 
programförslaget. 

Till kalkylen har även lagts tillkommande infra-
struktur såsom gator och broar som försörjer 
bland annat Ursviks västra delar, men som är 
placerade utanför programområdet. 

Kalkylen bör i det kommande detaljplanearbe-
tet uppdateras så att projektets ekonomiska 
genomförbarhet säkras. Markägarnas kostna-
der för utförandet av allmän plats ska fördelas 
enligt avtal.

DRIFTKALKYL

En driftkalkyl har tagits fram för planprogram-
området vilken belyser delar som är kost-
nadsdrivande för Sundbybergs stads drift och 
skötsel. Följande frågor ska studeras vidare 
i kommande detaljplanearbete för program-
området:  

• Snöröjningen i den täta staden, bristen 
på yta för att lagra snö för att undvika bort-
transport av den eller mellanlagra den innan 
borttransport.

• Antalet vattenytor, främst antalet anlagda 
färskvattenytor som kräver mekanisk cirkula-
tion och rening.

• Tvärbanans gröna stråk studeras vidare både 
ur drift- och arbetsmiljöperspektiv då kraven 
för att arbeta inom spårområdet är höga och 
därmed kostnadsdrivande.
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PROJEKTGRUPP

I arbetet med programmet har följande tjäns-
temän på Stadsbyggnads- och miljöförvalt-
ningen medverkat:

• Anneli Eskilsson (projektledare), planerings-
enheten

• Sara Johansson (planarkitekt), planeringsen-
heten

• Pia Ekström (miljö- och grönfrågor), miljöen-
heten

• Axel Nelstrand (trafikfrågor), tekniska enhe-
ten

• Kerstin Fogelberg (grön- och gestaltnings-
frågor), stadsträdgårdsmästare 

• Anna Sahlin (projektledare för Ursvik), pro-
jektenheten

• Linda Elmqvist (servicefrågor), projektenhe-
ten

• Jörgen Palm (exploateringsfrågor), projekt-
enheten/Grontmij

I projektgruppen har även markägarna Ursviks 
KB medverkat genom: 

• Robert Thorstenson 

• Anders Lindberg 

samt Förvaltaren genom:

• Urban Holm

Planprogrammet grundas på planförslag av 
Strategisk Arkitektur genom: 

• Jan Ytterborn Arkitekt SAR/MSA

• Magnus Lundström Arkitekt SAR/MSA

• Cage Copher Arkitekt SAR/MSA

TJÄNSTEMANNASTYRGRUPP

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

• Kerstin Fogelberg, stadsträdgårdsmästare

• Anna Sahlin, projektledare för Ursvik

• Charlotte Richardsson (planchef, Sbg stad)

• Karin Milles (stadsarkitekt, Sbg stad)

POLITISK STYRGRUPP

En kontinuerlig avrapportering till Sundby-
bergs stads exploateringsutskott samt stads-
byggnads- och miljönämnd har genomförts 
under programarbetet. 

MEDVERKANDE
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