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VÄLKOMMEN MED SYNPUNKTER!
Planprogrammet är på samråd 4 april till 1 maj, 2016. 
Synpunkter skickas till Sundbyberg stad. Inkomna 
synpunkter kommer sedan att behandlas och ligga till 
grund för eventuella bearbetningar av förslaget.

Programmet visar vägen
Ett planprogram anger riktlinjer, mål och utgångspunkter för 
kommande detaljplanering. Under programsamrådet inbjuds 
myndigheter och berörda att lämna synpunkter på förslaget. Efter 
programsamrådet kommer synpunkterna att sammanställas. 
Eventuella revideringar av programförslaget görs inför god-
kännande av planprogrammet i Sundbybergs kommunstyrelse.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande, men eventuella avsteg 
från programmet ska motiveras i framtida detaljplaner. Detta 
planprogram tar ett helhetsgrepp om centrala Sundbyberg och ett 
vidare geografiskt område runt den kommande järnvägstunneln. 

Pågående och kommande detaljplaner
Redan nu pågår ett antal detaljplaner i centrala Sundbyberg och 
planprogrammet är synkroniserat med dessa processer. Efter 
programskedet kommer sedan flera detaljplaner att tas fram. I 
detaljplanerna preciseras markanvändningen och utformning
av bebyggelsen samt allmänna platser. Även under 
detaljplaneskedet sker samråd då det ges möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget.
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SAMMANFATTNING 
Sundbyberg är en starkt växande stad inom en likaså starkt 
växande Mälarregion. Staden har en relativt ung men ändå 
egen och anrik karaktär som ska värnas. Läget intill stambanan 
och vid en av Mälarens vikar har varit avgörande för utveckling 
till ett stadscentrum. Läget som ett transportnav förstärks när 
stambanan med fjärr- och pendeltrafik genom stadskärnan grävs 
ner. Ökad kapacitet, tvärande tunnelbanegrenar, spårvagn och 
busslinjer leder till att stadskärnan blir en av regionens starka 
knutpunkter. En barriär kan samtidigt förvandlas till en länk 
mellan två stadshalvor. 

En omfattande serie av medborgardialoger, samråd och parallella 
uppdrag ger besked: gärna fortsatt växande, innovativa steg för 
en mer hållbar framtid, och allt detta inom den ’lilla stadens’ 
skala och med karaktärer av ’mer Sundbyberg i Sundbyberg’. Som 
tydlig nyckelfråga har värnandet av Sturegatan betonats.

Dessa ovan nämnda visionsarbeten angav en stor mängd mål, 
önskningar och föresatser. Listor återfinns i de inledande 
avsnitten av detta planprogram. Sammanvägningarna av mål 
och anspråk framgår dels genom planförslagets val av stadsform, 
dels genom de föresatser som punktas i tillhörande avsnitt om 
genomförandefrågor och gestaltningsprinciper. 

Planillustrationen (på sida 31) visar en stadsväv som lägger stor 
vikt vid att det är de olika kvarteren  som tillsammans bygger 
stadens gatu-, torg- och parkrum. Kvarteren är olika stora för att 
ge spelplan för såväl stora som små aktörer och fastighetsägare – 
viktigt för både stadslivets variation och för god ekonomi.

En tvärande gatuväv med silning av trafik på de gåendes villkor 
avser att ge god tillgänglighet och näringsidkarbetingelser. Delar 
av kvarterens markplan förutsätts erbjuda ytor för stadens liv.

Järnvägsgan som blir ombyggd och i delar flyttad fortsätter 
att tillsammans med Sturegatan och Landsvägen utgöra 
stadskärnans huvudstråk, men stor betoning har lagts vid att 
befintliga och nya tvärande gator ska ge en stadsväv där framtida 
växt och förändringar bejakas i olika skalor. Den klassiska 
stadsväven, som varit en robust betingelse för stadsliv genom 
århundranden i de mest skilda kulturer, väljs i denna plan som 
strategi för de starka omdaningar av näringsidkande som vi 
nu börjat förutse och välkomna. Marabouparken har getts en 
mer framträdande placering i den nya stadsväven. Fokus på det 
marina har också förstärkts. Sundbyberg som Mälarstad betonas. 
En höjning av bron till Annedalssidan ger betingelser för båtliv 
längs Bälstaviken upp till och förbi Annedal och Solvalla.

Ett resecentrum (nära den idag befintliga pendeltågstationen) 
som bytespunkt mellan fjärr- och pendeltåg, tunnelbana, 
spårvagn, buss och taxi kommer att bli en av regionens heta 
korspunkter. Här bildar strategin ’mer Sundbyberg’ urbana 
förutsättningar för ett både intensivt och charmigt stadsliv.

Den nya bebyggelsen ska formas efter gestaltningsprinciper som 
betonar den urbana karaktären, fokus på de publika rummen 
genom nätta torg, gränder och gator, och variationens snarare än 
enhetlighetens estetik. 
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INLEDNING
Läsanvisning

Planprogrammet är uppdelat i olika delar. Indelningsvis 
beskrivs bakgrunden till och syftet med programarbetet, 
programområdets omfattning samt tidigare 
ställningstaganden. Nästa del, ”Sundbybergs nya stadskärna” 
beskriver övergripande mål och stadsbyggnadstrategier. 
Under ”Programförslag” presenteras områdets föreslagna 
struktur och dess förutsättningar övergripande utifrån olika 
aspekter. Programförslaget kan ses som en illustration av 
de presenterade strategierna. Dokumentet avslutas med 
ytterligare två kapitel, ”Konsekvenser” och ”Genomförande”. 

Mälarbanan. Från Kallhäll till Stockholms Central byggs fyra spår. 

Syftet med planprogrammet är att visa hur centrala 
Sundbyberg kan komma att se ut när Mälarbanan 
byggs ut med två nya spår och förläggs i tunnlar. En 
ny stadsdel kommer att växa fram i anslutning till 
spårens nuvarande läge som kommer att läka ihop 
den norra och södra halvan av staden. kopplingen 
mot vattnet i Bälstaviken kommer att stärkas liksom 
kopplingarna till Marabouparken vars läge blir mer 
centralt. Kopplingarna mot Annedal och Rissne 
förstärks även när avstånden byggs bort. Ett modernt 
resecentrum kommer att byggas i anslutning till 
tunnelbana, bussar, spårväg samt pendel- och 
regionaltåg. 
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Bakgrund
Idag, 2016, bor var fjärde svensk i Mälardalsregionen och allt 
fler flyttar hit vilket sätter regionen i en stark tillväxt och anda 
av omdaning. Behovet av smidiga och miljövänliga resor och 
transporter är redan stort och ökar hela tiden. På den del av 
Mälarbanan som leder in mot Stockholm, mellan Kallhäll och 
Tomteboda, har spåren nått sitt kapacitetstak. Alla tåg måste 
samsas på de två spåren på den 20 kilometer långa sträckan. 
Det betyder att fjärrtåg och regionaltåg får köa bakom de lokala 
pendeltågen som stannar vid varje station, vilket i sin tur leder 
till att även pendeltågen får köa och trafiksituationen blir svår.

Projekt Mälarbanan innebär en utbyggnad av 
spårkapaciteten mellan Tomteboda och Kallhäll från två 
till fyra spår. Pendeltågen får egna spår i mitten medan 
fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. 
Det gör att fler tåg kan trafikera sträckan, att resenärerna 
får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir 
säkrare. I projektet ingår även att bygga nya, ljusa och trygga 
pendeltågstationer i Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg, 
med bra anslutningar till buss och tunnelbana. Trafikverket 
har genom avtal med Sundbybergs stad åtagit sig att 
utbyggnaden av delen av Mälarbanan genom Sundbyberg, 
ska förläggas i tunnel vilket innebär att stora ytor skapas för 
utveckling av centrala Sundbyberg. 

Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som krävs för att bygga ut 
järnvägen från två till fyra spår inklusive  välfungerande stationer.  
Staden erhåller all mark ovanpå tunneln och ansvarar för alla 
åtgärder för infrastruktur och iordningställande av mark till 
en fungerande stadsmiljö. 

Fotomontage i ett tidigare skede, över järnvägstunnel från Trafikverkets järn-
vägsutredning 2010. 

INLEDNING
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Ny stadskärna i Sundbyberg               
I samband med nedgrävningen av Mälarbanan kan Sundbybergs 
stadskärna utvecklas till en tät blandad stadsmiljö som länkar 
samman omgivande stadsbebyggelse och grönstruktur. 
Inriktningen är att stadskärnan ska innehålla en blandning av 
bostäder, service och verksamheter. Planprogrammet kommer 
att ligga till grund för kommande markanvisningar och fortsatt 
detaljplanering. 

Miljöbedömning
Planprogrammet kommer att ligga till grund för flera 
detaljplaner som enskilt och tillsammans kan innebära 
betydande miljöpåverkan. I och med detta ska en till 
programområdet hörande miljöbedömning genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats i enlighet med 
miljöbalkens bestämmelser. Samråd om avgränsningen av MKB:n 
sker parallellt med programsamrådet. 

För själva järnvägen och dess tekniska installationer och 
omfattande genomförandeåtgärder kommer en separat 
projekt-MKB att upprättas av Trafikverket som kommer att 
höra till järnvägsplanen. 

INLEDNING
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Programområdet
Programområdet omfattar mark från kommungränsen i  
sydöst mot Solna och i sydväst mot Stockholm. I norr
avgränsas programområdet i princip av Järnvägsgatan.  
Totalt omfattar programområdet 31 hektar mark längs

en sträcka av en och en halv kilometer. Det motsvarar 3,4 % 
av kommunens totala yta. Marken ägs av en rad olika aktörer. 
Kommunen och dess bolag äger endast en del av marken. 
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som satte prägel på anläggningen. Marabouparken är ritad av 
landskapsarkitekten Sven A. Hermelin. Inom parken ligger den 
så kallade laboratoriebyggnaden, ritad av Artur von Schmalensee. 
1915 blir Maraboustorken varumärke för Freia och 1916 för 
dotterbolaget Marabou. Marabouparken ägs av Sundbybergs stad. 
Laboratoriebyggnaden rymmer i dag konsthall, restaurang och 
möteslokaler. Konsthallen drivs sedan 2005 av stiftelsen Parken.  

Fornlämningar
Inom programområdet finns det ett slutundersökt flatmarks-
gravfält vid Bällsta bro och en milstolpe vid Landsvägen. 

Natur och park

Historik
Centrala Sundbyberg bebyggelsehistoria är relativt kort och 
sammanfaller med den moderna stadens födelse. Startskottet 
var när järnvägen drogs över Sundbybergs gårds ägor på 
1870-talet. Efter det skapades en stadsplan med det givna 
rutnätsmönstret. Stadsförnyelsen som pågick under 1960- och 
1970-talen har satt en stark prägel på centrala Sundbyberg.

Centrala Sundbyberg består förutom stadskärnan av om-
rådena Hästhagen, Allén och Tulemarken. Hästhagen blev 
praktiskt taget fullbebyggt under slutet av 1920-talet och 
början av 1930-talet. Villaområdet Tulemarken byggdes på 
1930-talet. Allén är ett arbetplatsområde där de bostäder 
som finns byggdes längs Bällstaån under slutet av 1990-ta-
let och början av 2000-talet.

Kulturmiljö
Centrala Sundbyberg har en i länet unik kulturmiljö som 
stationssamhälle med sekelskiftesbebyggelse. Det finns ett antal 
kulturhistoriskt intressanta byggnader inom programområdet, 
främst den äldre kontors- och fabriksbebyggelsen. Duvbo 
som gränsar till programområdet utgör riksintresse för 
kulturmiljövården. 

Marabouanläggningen omfattar fabriks- och kontorsbyggnader 
från 1916-1975 och Marabou skulpturpark. År 1916 köpte det 
norska chokladföretaget Freia marken som låg inom Sundbybergs 
gårds mark. Inom ägarfamiljen fanns ett stort konstintresse 

Löfströms allé och kvarter Kabeln

FÖRUTSÄTTNINGAR
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Centrala Sundbyberg
En höjdrygg sträcker sig som ett brett stråk från sydost 
mot nordväst genom hela stadsdelen. Höjdryggen är 
kantad av dalstråk längst i norr och ner mot Bällstaviken i 
sydväst. Mellan Järnvägsgatan och Tulegatan dominerar 
stenstaden, där grönområdena utgörs av Tornparken och 
Kyrkoparken. Hästhagen ligger på en höjdrygg, och längs 
den norra kanten löper Kanalparken som binder samman 
Hästhagen med Duvbo. Kanalparken fungerar även som en 
länk mellan Duvmossen och Lötsjöområdet. De grönskande 
villaträdgårdarna i Tulemarken har en stark koppling till 
den omgivande grönskan ner mot Lötsjön och förstärker 
denna. Söder om järnvägen finns  Marabouparken och längs 
Bällstaviken finns en strandpromenad.
Centrala staden genomkorsas av flera barriärer, med järnvägen 
som den mest framträdande. Även Landsvägen, Tulegatan och 
Ursviksvägen utgör barriärer, inom stadsdelen eller mellan 
stadsdelen och omkringliggande grönområden och stadsdelar.

Bällstaån – Bällstaviken
Bällstaån börjar i Jakobsberg och rinner genom Järfälla, 
Stockholm och Sundbyberg. Efter att ha passerat 

Solvalla mynnar ån i Bällstaviken. Bällstaviken är, förutom 
Lötsjön, den enda större vattenytan i Sundbyberg. En 
öppen vattenyta är värdefull ur upplevelsesynpunkt. 
Strandpromenaden längs Bällstaviken ska värnas och 
utvecklas så att den upplevs som offentlig och tillgänglig för 
alla.

Bälstaviken mitt under båtsäsongenFlygfoto över centrala Sundbyberg
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Tidigare ställningstaganden och styrdokument
Översiktsplan
Sundbybergs stadskärna är i översiktsplanen (ÖP 2013) 
utpekat som ett av sju förändringsområden där kommunens 
huvudsakliga utbyggnad och förtätning kommer att äga rum. 
Området på båda sidor om järnvägen i nordväst, alldeles intill 
gränsen till Stockholms stad, ska utvecklas  och delvis omvandlas. 
Det är viktigt att förhålla sig till de förändringar som sker på 
södra sidan om Bällstaviken, där stadsdelen Annedal nu vuxit 
fram. Järnvägstunneln skapar helt nya förutsättningar, till 
stor fördel för Sundbybergs utveckling. Överdäckningen ger 
möjligheter att skapa nya offentliga rum i form av ytterligare park 
och en förlängning av strandpromenaden. Arbetet med att ta 
fram en ny översiktsplan (Översiktsplan 2030) pågår.

Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy
Sundbyberg ska uppnå en begränsning av klimatpåverkan 
och ett mer hållbart samhälle genom att integrera 
miljöperspektivet i hela sin verksamhet. Var och en 
uppfordras ta sin del av ansvaret. Genom dialog med 
myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer och enskilda 
kan målen nås. Sundbybergs klimatmål är :
• Risken för att människor utsätts för negativ miljöpåverkan ska 

minimeras.
• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön ska 

bevaras.
• Hushållningen med naturresurser ska vara god och miljön ska vara 

giftfri.
• Kretsloppen ska vara resurseffektiva och så långt som möjligt fria 

från miljö- och hälsofarliga ämnen.
• Förnyelsebar energi ska öka och vara förstahandsvalet.

RUFS
I Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
(RUFS 2010) ingår Sundbybergs stadskärna i den centrala 
regionkärnan. I den centrala regionkärnan bör enligt 
RUFS en utveckling främjas som innebär satsningar på 
innovativa och täta miljöer där den höga tillgängligheten i 
kollektivtrafiksystemet värnas. Städerna i östra Mellansverige 
ingår, tillsammans med de regionala stadskärnorna i 
Stockholms län, i ett övergripande stadsnätverk. Städer och 
stadskärnor ska planeras för att vara upplevelserika och 
attraktiva stadsmiljöer för invånare, besökare och näringsliv. 
RUFS anger som extra viktigt att stadsutvecklingen 
runt stations- och andra knutpunktslägen får en tät och 
tilltalande utformning. Täta städer har större förutsättningar 
för utvecklat stadsliv, god kollektivtrafiktillgänglighet och 
energisnåla infrastrukturlösningar. De ger också invånare 
och företag tillgång till stora närmarknader. Större städer 
lockar till sig den högst kvalificerade och internationellt mest 
efterfrågade arbetskraften.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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FÖRUTSÄTTNINGAR

• Energiförbrukningen ska minska med minst 30 procent till år 2020 
jämfört med år 1990.

• Koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört 
med år 1990.

• Verksamheterna ska agera långsiktigt hållbart genom att 
prioritera hänsyn till miljön och naturresurserna om det finns 
intressekonflikter.

Vision Sundbybergs stadskärna 2020
Stadskärnevisionen (2010) anger stadens inriktning och 
vilja till utveckling av de centrala delarna i Sundbyberg. 
Den ger incitament till en attraktiv miljö med bibehållen 
stadskärnekaraktär med de funktioner som en modern 
och expansiv stad i huvudstadsregionen behöver ha. Den 
framtida stadskärnan, enligt stadskärnevisionen, ska vara:
• En tätare stad
• En stad med kulturhistoria
• En stad med attraktiva parker och torg
• En tillgänglig stad

Trafikplan
I Trafikplan för Sundbyberg (2012) anges mål och inriktning 
för trafikplaneringen i Sundbybergs stad. Eftersom det inte 
fanns några beslut fattade kring nedgrävning av Mälarbanan 
behandlas dess effekter inte i trafikplanen.

Cykelplan
Cykelplanen för Sundbyberg (2012) syftar till att skapa ett 
underlag som underlättar planeringen för att det i Sundbyberg 
ska vara möjligt och attraktivt att cykla till olika mål. Cykeln ska 
i Sundbyberg ses som ett starkt och attraktivt val när människor 

som bor och arbetar i staden väljer färdsätt. De övergripande 
målen för Sundbybergs cykeltrafik är:

• Det ska vara enkelt att förflytta sig med cykel både mellan olika 
stadsdelar och till angränsande kommuner.  

• Staden ska tillhandahålla ett sammanhängande och överblickbart 
cykelnät med hög tillgänglighet och tydlighet i sin utformning och 
som bidrar till ökad trygghet för alla. 

• Det ska vara lätt att hitta till de målpunkter som nätet 
sammanbinder och det ska finnas bra cykelparkering med hög 
säkerhet vid målpunkter. 

• Hela huvudnätet ska bestå av cykelbanor. Detta innebär att 
trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister förbättras.
Trafiksäkerheten i korsningspunkter mellan cykeltrafik och biltrafik 
ska förbättras.

Grönplan
Sundbybergs grönplan beskriver kommunens grönstruktur, 
det vill säga parker, naturmark, grönstråk, länkar och andra 
grönytor, liksom dess potential och brister ur ett ekologiskt, 
socialt och kulturellt perspektiv.  Stadens målsättning är i 
detta sammanhang att:
• värdefulla stråk, länkar, grönområden ska värnas och förstärkas
• den biologiska mångfalden ska värnas och förstärkas
• skötseln av respektive grönområde ska anpassas till respektive 

grönområdes karaktär
• stadens grönområden ska vara trygga områden för människor att 

vistas i
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Fornlämning

Fornlämning

Fornlämning

Byggnad skyddad i detaljplan

Område skyddat i detaljplan

Parker definierade i Grönplan

Riksintressen
Beslut om riksintresse för kulturmiljövård fattas av riksantikvarie-
ämbetet. Enligt miljöbalken, 4 kap., är vissa områden, med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i 
sin helhet av riksintresse. Mälaren med öar och strandområden 
är ett sådant område. Mälarbanan som går genom Sundbyberg 
är ett riksintresse. Även Sundbybergs station och ytterligare spår 
på grund av behov av ökad järnvägskapacitet är av riksintresse.  

Bällstaviken, är ett riksnintresse genom att det är en vik av 
Mälaren, och då således en del av ett område av riksintresse. 
Exploatering och andra ingrepp i miljön får inom dessa områden 
komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Gällande planer och bestämmelser

Detaljplaner
Programområdet berör en rad gällande detaljplaner som 
redovisas på karta nedan. Mer detaljerade redogörelser över vilka 
planer som berörs och hur de kommer att ändras redovisas i 
respektive detaljplaneprocess. 

Mälarbanan - detaljplan och järnvägsplan
Parallellt med kommunens detaljplanearbete kommer 
Trafikverket även att ta fram en järnvägsplan för Mälarbanan. 

Strandskydd 
Strandskyddet kommer att upphävas i de kommande 
detaljplanerna för de delar av programområdet som ligger 
inom 100 meter från Bälstaviken. Upphävandet behövs dels 
för att kunna bygga i enlighet med förslaget, dels för att undgå 
tillståndsprocesser varje gång gatu- och ledningsarbeten behöver 
utföras. Allmänheten kommer med programförslaget att få 
förbättrad tillgång till, men även ökad kontakt  med vattnet. 



16

Pågående planering i centrala Sundbyberg 

1

2

3

4 5

6
7

8

9

10

11

12 13

FÖRUTSÄTTNINGAR
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13. Sprängaren 7 - Pågående planarbete till bostäder, 
verksamhetslokaler och förskola inom ny bebyggelse. 
Planförslaget innebär att en befintlig kontorsbyggnad 
rivs. Istället uppförs en ny byggnad, som innehåller 
omkring 150 bostäder och verksamhetslokaler för 
butiker, restauranger, café och förskola. Förslaget syftar 
även till att utveckla miljön längs Ekensbergsvägen samt 
till att utveckla kopplingarna från Ekensbergsvägen till 
Mariagatan och Vintergatan.  

Även närliggande Solna Business Park har planer på att bygga 
till i området och fördubbla antalet arbetsplatser från idag 
cirka 7 000 till i framtiden 14 000. Eventuellt kan en del av 
detta omvandlas till bostäder. En bra koppling mellan centrala 
Sundbyberg och Solna Business Park är angelägen, eftersom de 
som arbetar i Solna Business Park ser centrala Sundbyberg som 
sitt ”stadsdelscentrum”. 

1. Kalkonen 1 - Planändring genom tillägg för att möjliggöra 
handel. Från bostad till handel. Gammal stadsplan som 
medger kontor.

2. Sundbyberg 2:22 - Finns ett framtaget planprogram för 
flerbostadshus.

3. Spiken 11 & 12 - Nybyggnad av två flerbostadshus på 
kvartersmark. 

4. Ågatan och Strandpromenaden - Pausat 
detaljplanearbete. Syfte med planen är att möjliggöra 
utveckling av del av kvarteret Eken, Ågatan 1-26 samt del 
av strandpromenad till allmän platsmark.  Sundbybergs 
stad vill säkra allmänhetens tillgång och tillgänglighet 
till strandpromenaden och säkra drift och underhåll på 
Ågatan. 

5. Eken 4 - Pågående planarbete för skoländamål i kv Eken. 
6. Hamnen 8 - Pågående planarbete. Förvaltaren utvecklar 

nyproduktion av bostäder i befintlig byggnad samt i en 
nyproducerad byggnad.

7. Franstorp 1 - Pågående detaljplanearbete. Påbyggnad av 
befintligt bostadshus. 

8. Kvarter Östern - Påbyggnad av befintligt bostadshus i 
korsningen Sturegatan/Stationsgatan. 

9. Posten 7 - planuppdrag för bostadsbebyggelse. 
10. Orgeln 7- Framtagen detaljplan för bostäder och kontor/

handel.
11. Berghällen 10 - Pågående detaljplanearbete. Ändring 

användning i befintlig bebyggelse till handels- och 
restaurangverksamhet kan bedrivas i två befintliga 
lokaler som finns inom planområdet. 

12. Kronan 1 - Påbörjat planarbete för kvarteret Kronan. 
Tillkommande centrumändamål samt kontor. Antagen detaljplan för ny bebyggelse vid Tulegatan
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Parallella idéuppdrag
Under hösten och vintern 2014/2015 genomförde staden 
paralella idéuppdrag om hur inriktingen av planeringen 
i centrala Sundbyberg skulle kunna se ut. Uppdrag 
genomfördes av  fem team med arkitekter, stadsplanerare, 
konstnärer, kommunikatörer, trendspanare och ljusdesigner. 
Uppdraget spände över flera kompetenser för att få in ett brett 
kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet. 

Frågeställningar som experterna betonade var bland annat att 
utgå från människorna i staden och livet mellan husen såväl för 
besökaren som boende, att Sundbybergs centrum ska stärkas 
som trafiknod för alla trafikslag – pendeltåg, tunnelbana, buss, 
spårväg, cykel-, gång- och biltrafik samt att Sundbyberg ska vara 
en stark stadskärna i en stark region. Hur kan lokaler/utrymme 
för kommunal service som skola, förskola, äldreboende integreras 
i stadsrummet? Hur ska stadskärnan utvecklas med en stads alla 
komponenter? Ta vara på stadens berättelser!

FÖRUTSÄTTNINGAR

 Fakta framtidsdialogen 

Under våren 2014 hölls fem 

dialogmöten med olika teman. De 

olika temana var: 

- Stadens själ

- Hållbar infrastruktur

- Leva & bo i centrala Sundby      

berg 

- Kommersiell utveckling och 

handel  

- Resecentrum 
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möjligheter som skapas när järnvägen som idag delar centrala 
Sundbyberg grävs ned och förläggs i tunnel. Arbetet har bedrivits 
under perioden oktober 2013 – mars 2014. Projektet har 
diskuterat olika perspektiv med olika aktörer och skapat arenor 
för dialog. Intressenterna har fått möjligheter att diskutera och 
lämna synpunkter.
Från framtidsdialogen formulerades en vision om att den 
framtida stadskärnan ska avspegla ”en kontinuerlig utveckling 
där historia, nutid och framtid är avläsbar.” 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser har en 
självklar roll i stadskärnan. Parker och parksamband är 
också en förutsättning för att kunna utveckla stadskärnan. 
Andra viktiga parametrar är nya gång- och cykelstråk, ett 
rikt kulturutbud och en tätare stad med nya bostäder och 
verksamhetslokaler. Likaså är behovet av kopplingar till 
omgivande stadsdelar som Annedal och Solna Business Park 
viktiga för att skapa attraktiva stråk.

Inom framtidsdialogen utfördes ett omfattande dialogarbete med 
berörda och intresserade fastighetsägare. Flera i den gruppen 
påpekade vikten av att förlägga olika aktiviteter på tunneltaket 
för att skapa naturliga mötesplatser. Förutom busstorg, nämnde 
fastighetsägaregruppen parkstråk, amfiteater, skateboardarena, 
skulpturpark med koppling till Marabouparken och paviljonger. 
Några efterlyste också ett ”evenemangstorg” omgärdat av 
restauranger. Fastighetsägarna uttryckte önskemål om en 
märkesbyggnad i stadskärnan – varför inte en idrottsanläggning 
med en mängd aktiviteter som aktiverar framför allt ungdomar 
alla dagar i veckan.

RÖSTER FRÅN OLIKA 
MEDBORGARDIALOGER

Framtidsdialogen
Det kommunala bolaget, Sundbybergs stadshus infrastruktur AB 
har på stadens uppdrag ansvarat för projektet Framtidsdialog 
Sundbybergs nya stadskärna som syftat till att ta fram 
övergripande riktlinjer för den kommande utvecklingen av 
centrala Sundbyberg. Projektet har genomförts i nära samarbete 
mellan bolaget och staden. Syftet med projektet har varit att i 
tidigt skede belysa och diskutera hur staden ska ta tillvara de 
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Från medborgare i framtidsdialogen framkom önskemål 
om att stadskärnan ska bestå av  varierad arkitektur med en 
blandning av bostäder, kontor, handel, service och kultur. 
Mötesplatser, parkstråk , torghandel och aktiviteter av 
allehanda slag är det allmänheten poängterade starkast.  
Flera uttryckte att Sundbybergs nya stadskärna ska behålla 
sin själ men också våga satsa på något som gör stadskärnan 
unik. 

De övergripande principerna för stadsutvecklingen i nya 
stadskärnan, som framkom av framtidsdialogen, både från 
allmänhet och fastighetsägare, kan sammanfattas i följande 
punkter: 

• Hastigheten och framkomligheten för bilar ska begränsas 
• Krav ska ställas på lokaler för verksamheter i markplan
• Byggnader ska sträcka sig fram till tomtgräns  med 

entréer ut mot gatan
• Impediment i form av gräsytor, buskar och rabatter ska 

motverkas
• En småskalig fastighetsindelning ska tillämpas för att 

möjliggöra en mångfald av exploatörer, vilket leder till 
bättre utnyttjande av tomtmarken och eventuellt också 
bättre ersättning för denna. Detta ökar variationen mellan 
husen och skapar en mer urban och trivsam miljö, samtidigt 
ger det en ökad flexibilitet inför framtiden att omforma 
stadsstrukturen efter behov

• Gestaltningar bör knyta an till den industriella stadens arv 
ex. Signalfabriken och 20-talshusen på Vintergatan

• Konstnärer ska utforma platser för aktiviteter Medborgardeltagande vid Framtidsdialogen. 

Boende i Sundbyberg betonar, också under framtidsdialogen, 
att småstadskänslan bör bevaras – de är rädda för att en för hög 
exploatering förstör stadens själ. Många poängterar vikten av en 
blandad bebyggelse, där bostäder och arbetsplatser inte ligger 
var för sig. Några säger också att vi måste bygga för kommande 
generationer – bygga något som även nästa generation kan trivas 
i. 
Sammanfattande önskemål från allmänheten:

• Låt en karaktärsbyggnad/karaktärsverksamhet utformas 
och fyllas med ett innehåll som drar människor till 
stadskärnan.

• Låt karaktärsbyggnaden/-verksamheten formas utifrån 
ett kultur- och aktivitetsperspektiv. Skapa en byggnad/
verksamhet för alla, ung som gammal, till exempel ett 
”barnpalats” – men även en byggnad med rum och 

RÖSTER FRÅN OLIKA FRAMTIDSDIALOGER
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Dagvatten
Under framtidsdialogen framkom många synpunkter om hur 
dagvattnet skulle hanteras. 

• Öppna blågröna lösningar, tröga system, 
klimatanpassning vid dimensionering (säkerhet, 
robusthet). Dagvatten som resurs och tillgång – nära 
knutet till gestaltning, park och även trafik.

• Betänk att dagvatten på en överdäckning är ganska 
tekniskt komplicerat. Dagvatten ska helst tas om hand 
lokalt, men det kan bli svårt med en överdäcknings 
begränsade infiltrationskapacitet och ett system för 
bortledning av dagvatten krävs oftast. 

• Förse lämpligen överdäckningen med separata VA-
system och tankar för omhändertagande av spolvatten.

• Uppmuntra användandet av sedumtak (tak med växtlighet), 
liksom att marken i området hårdgörs i måttlig skala.

• Utforma med fördel, för infiltration och fördröjning av 
dagvatten, parkeringsytor med svackdiken eller armerat 
gräs.

• Täta konstgjorda infiltrationsbäddar för att inte få 
läckage till omgivande konstruktioner (en risk för 
läckage kvarstår alltid, vilket kan skada underliggande 
konstruktioner).

• Betänk att eventuell kyla underifrån riskerar att 
frysa vattnet i magasin och ledningar i broliknande 
konstruktioner. 

• Beakta risken för ras och skred och oväntade 
grundvattenläckage om en sänkning av infrastruktur 
behövs för att göra överdäckningen möjlig (under 
driftskedet är risken liten om lämpliga konstruktioner 
valts).

• Beakta risken för negativa miljöeffekter om byggnadsarbeten 
sker under grundvattenytans nivå och om grundvattennivån 
måste sänkas tillfälligt. (detta kan eventuellt undvikas 
genom särskilda byggmetoder med vattentäta tråg). Plötsliga 
och oväntade förändringar av grundvattenytans läge kan 
bli sättningar i marken och sprickbildning i värdefull 
bebyggelse. Hänsyn till detta måste tas vid utformningen av 
överdäckningen, så att inga onödiga grundvattensänkningar 
åstadkommes.

Tekniska frågor 
 Under framtidsdialogen framkom många synpunkter och 
önskemål kring tekniska frågor som följer i texten nedan. 

Riktlinjer för själva överdäckningen:
• Lyft i ett tidigt skede olika aspekter för att kunna förankra 

och inarbeta dem i konstruktionen och utformningen av 
överdäckningen redan från början.

• Beskriv tidigt, och kom överens om, ansvarsfördelningen 

aktiviteter för ungdomar och äldre, för olika kategorier av 
människor.

• Studera andra verksamheter som drar folk; till exempel 
kulturhuset i Stockholm, Tom Tits i Södertälje, Universeum 
m fl verksamheter i Göteborg (liksom ovan nämnda; 
konserthus, biograf, utställningsmöjligheter…)

• Fundera över möjligheten att ta betalt för 
kulturverksamheter i större utsträckning än idag. 
Barnfamiljer är i allt högre grad villiga att betala för 
aktiviteter för sina barn – aktiviteter som kan dra både 
ung och gammal till stadskärnan.

RÖSTER FRÅN OLIKA FRAMTIDSDIALOGER
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vid 3D-fastighetsbildning (möjligheten till underhåll 
bygger på ansvarsfördelning, och det är viktigt att reda 
ut vem som ansvarar för vilka delar i konstruktionen). 

• Säkerställ hur den risk som uppkommer vid till exempel 
tunnelmynningarna ska hanteras av tredje man (till 
exempel genom att ställa specifika krav på byggnationer 
vid mynningarna – såsom att ett visst ventilationssystem 
kan behövas för att hantera eventuell koncentrerad 
rökspridning vid händelse av olycka). 

• Säkerställ att överdäckningens bärande konstruktion 
tål dimensionerande laster vid påkörning. Intilliggande 
byggnader som utgör separata enheter skilda från 
överdäckningens konstruktion ska inte kunna påverkas 
av en påkörning, såsom urspårning.

• Betänk att det sällan är önskvärt att dra ledningar genom 
konstruktioner av olika slag.

• Beakta att det under byggtiden ofta måste användas 
temporära trafiklösningar och analysera vilka transporter 
som kommer att utnyttja det temporära vägnätet så att 
riskerna minimeras. 

Kulturmiljö
Synpunkter om kulturmiljö som kom fram i framtidsdialogen: 
        
• De miljöer och enskilda byggnader som ger Sundbyberg 

dess unika karaktär ska bevaras men också utvecklas för 
att bidra till en livskraftig och variationsrik stadsmiljö 
(kulturhistoriskt intressanta och i detaljplan skyddade 
byggnader finns listade liksom kulturhistoriskt 
intressanta miljöer).

• Det kan övervägas att skydda ytterligare byggnader, så 

som, Centrumkyrkan, fastigheten Pressen 1, fastigheten 
Muraren 9, fastigheten Posten 6, Villa Nilsbo (Tallbacken 
2), gamla elverket (kvarteret Förrådet)

• Säkerställ skyddet av särskilt värdefulla, historiska 
byggnader – gå igenom vilket skydd som finns idag och 
lägg till skydd i framtiden. (Utgå ifrån Vision 2020 och 
Sundbybergs museums kunskaper). 

• Knyt byggnadsantikvarisk expertis till detta arbete. Enligt 
Sundbybergs museum bör till exempel den röda villan i 
förlängningen av Allébron skyddas och bevaras liksom 
Sturegatan 22, ett av få häradshövdingehus som finns 
bevarade i Stockholmstrakten. Även ”Villa Annefrid” 
(Dahlska villan/gröna villan) och ”Prästtorp” (café Boullan) 
- ett landmärke – bör skyddas liksom ”Pepparkakshuset” 
på Prästgårdsgatan och ett jugendhus på Järnvägsgatan.

Miljö
Följande punkter kom upp under Framtidsdialogen :

• Bygg inte nytt inom 25 meter från mynningarna. 
Luftföroreningar från avgaser och vägdamm 
koncentreras i tunneln för att sedan spridas ut vid 
tunnelmynningarna, vilket ska beaktas vid eventuell 
expolatering. 

• Beakta att det vid överdäckningens öppningar kan det 
bli en stor ljudutbredning (det finns åtgärder som kan 
vidtas för att minska denna). 

• Beakta att det vid en överdäckning kan uppstå stomljud 
i konstruktionen, vilket kan fortplantas in i bebyggelse 

RÖSTER FRÅN OLIKA FRAMTIDSDIALOGER
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ovanpå konstruktionen (det går att vidta åtgärder som 
minskar denna risk).

• Beakta att det vid en överdäckning alltid tillkommer 
eldriven utrustning som inte fanns på platsen tidigare. 
Påverkan från elektromagnetiska fält kan förhindras 
med rätt installation där olika magnetfält kan släcka ut 
varandra. Det är viktigt att tidigt i projektet förbereda för 
rätt installation av kommande elutrustning.

• Planera samhället mer hållbart och flexibelt, för att 
det kontinuerligt ska kunna anpassas till förändrade 
klimatförhållanden. Se klimatanpassning som en naturlig 
del i hållbarhetsarbetet.

• Ställ krav på att klimatanpassning sker vid planering 
och byggande. Hantera frågor som rör lokalisering 
och utformning av verksamheter och bebyggelse i nya 
planer samt avsätt tillräckliga skyddsavstånd utifrån 
förväntade framtida klimatförhållanden. Hantera teknisk 
infrastruktur och grönstruktur på ett strategiskt vis i 
befintlig bebyggelse, för att möta ett klimat i förändring. 
Ta höjd för ökade vattenflöden vid utformningen av 
framtida infrastruktur.

• Samarbeta brett över olika samhällssektorer, såsom 
till exempel hälsosektorn, vatten- och avloppssektorn, 
byggsektorn, stadsplanering, trafiksektorn och 
energisektorn.

• Ta eventuellt fram en konsekvens- och sårbarhetsanalys 
med avseende på klimatförändringar. Den risk- och 
sårbarhetsanalys som tidigare är framtagen av 
staden kan utgöra grunden för ett sådant arbete. Ta 
därefter ställning till vilka åtgärder som är lämpliga, 
när de behöver genomföras, kostnaderna för dem 
samt vem som är ansvarig. Arbete bör resultera i 

en klimatanpassningsplan, för såväl Sundbybergs 
stadskärna som staden i övrigt. 

• Skapa förutsättningar för ekosystemtjänster; 
dagvattenrening, klimatreglering, luftrening för hälsa 
och biologisk mångfald. Sätt till exempel Sundbyberg 
på kartan genom ett centralt grönstråk med öppen 
dagvattenhantering med dammar och rening (om så är 
möjligt).

• Skapa tydliga och uppmärkta gång- och cykelstråk och 
kopplingar, såväl i stadskärnan som mellan stadskärnan och 
omkringliggande områden. 

•  Skapa förutsättningar, laddningsmöjligheter och stråk för 
elmopeder/elskotrar.

• Gör det möjligt att leva utan bil i centrala Sundbyberg – 
bygg upp en infrastruktur som stöder detta. 

• Sätt kollektivtrafik framför enskild trafik. 
• Styr mot och främja fossilbränslefritt resande framför 

andra sätt – främja användandet av eldrivna cyklar/
mopeder/scotrar/bilar – och bygg upp en infrastruktur 
som stöder detta.

• Bygg en infrastruktur för godstransporter i stadskärnan. 
Låt godstrafik ha företräde framför persontrafik – skapa 
förutsättningar för samdistribution (titta på hur Sthlm 
jobbar med Drottninggatan och Gamla Stan).

• Låt centrala Sundbyberg bli en stadskärna och en 
angelägenhet för alla sundbybergare – skapa tydligare/
bättre gc-kopplingar på tvären genom Sundbyberg.

• Låt resecentrum bli ett naturligt nav i stadskärnan; 
tryggt, tillgängligt, säkert, upplyst, tydligt uppmärkt, 
med dusch- och ombytesmöjligheter för dem som byter 
färdsätt här. 

• Där så är möjligt ska certifiering enligt Miljöbyggnad nivå 
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guld eller minst motsvarande krav för certifiering enligt 
LEED eller Breeam uppnås.

• Främja användandet av förnybar energi för el och 
uppvärmning och bygg en framtida infrastruktur för 
detta.

• Skapa en hållbar infrastruktur för sortering av matavfall.
• Arbeta med en grönytefaktor om lägst 0,3 i stadskärnan 

(se ÖP). 
• Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik på bilnätets 

bekostnad för att klara av såväl kapacitetsaspekter, miljö 
och folkhälsa. 

• Stäng eventuellt av Landsvägen för bilister.
• Utred p-normen i Sundbybergs stadskärna – hur kan den 

sänkas? Bilpooler?

Grönstruktur och platser
Följande text är hämtat från synpunkter och önskemål från 
Framtidsdialogen. 

• Låt mångfald och variation i uttryck och användning bli 
övergripande ledord.

• Skapa ett sammanhållet grönstråk längs överdäckningen 
ner mot Marabouparken . Ett grönstråk med olika 
funktioner och miljöer med olika träd, buskar, blommor 
och gräs. Blanda växter med olika blomningssäsong, så 
att det alltid blommar någonting och någonstans. Ha ett 
jordlager på överdäckningen som medger stora träd. 

• Skapa möjligheter till stadsodling.
• Lägg gärna ett café (inglasat) längs grönstråket.
• Skapa mötesplatser längs stråket med funktioner för olika 

behov och intressen, för ung och gammal, för ro, rekreation, 

aktivitet och spontanidrott, för sommar och vinter. 
• Skapa mötesplatser där människor finner en 

anledning att stanna till och uppehålla sig. 
• Skapa en attraktiv cykelväg längs överdäckningens 

sträckning – fundera på exakt läge tillsammans med 
den framtida utformningen av Järnvägsgatan.

• Skapa en yta med vattenlek någonstans längs det 
gröna stråket.

• Skapa torg, parker, mötesplatser och kopplingar 
tillgängliga för alla. Lekparker behöver till exempel 
vara tillgängliga för såväl föräldrar som barn med 
funktionshinder. 

• Förändra Sundbybergs torg och knyt det tydligare 
mot det kommande resecentrat. 

• Skapa anläggningar som fungerar dygnet runt.
• Skapa sittmöjligheter på torg, så att de blir attraktiva 

och människor kan och vill uppehålla sig där.
• Skapa mångfunktionella ytor – ytor som kan 

samutnyttjas av flera människor/funktioner.
• Förstärk den gröna kopplingen mot Marabouparken 

(kan den byggas ut mot kv Kabeln?), 
strandpromenaden och Annedal. Fundera på 
utformningen av Järnvägsgatan och dess koppling 
till det gröna stråket. Hur ska gatan se ut i framtiden? 
Enkelriktad? Inga parkeringsplatser? 

• Skapa möjligheter att omforma gatan till något annat än 
idag – t ex en tydligare allé med cykelbana. 

• Konstärer ska  skapa aktiviteter i det gröna ståket.

RÖSTER FRÅN FRAMTIDSDIALOGEN
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• väcka intresse och engagera unga att komma med 
nytänkande idéer och förslag till utformningen och 
utvecklingen av den framtida stadskärnan i Sundbyberg

• skapa ett tydligt, modernt, innovativt och kreativt varumärke 
för Sundbyberg och dess utveckling, både i Sverige och 
internationellt.

• synliggöra Sundbybergs utveckling i digitala & 
sociala medier samt förankra utvecklingsidéerna hos 
medborgarna.

Tävlingarna genomfördes digitalt på en kampanjsida: 
www.ung.csundbyberg.se.  För att locka till deltagande 

• Stadskärnan ska vara till för alla människor, även för dem 
med fysiska och psykiska funktionshinder.

• Ett resecentrum ska skapas som är tillgängligt, såväl fysiskt 
och psykiskt. Det ska vara välskyltat och enkelt att ta sig fram

Ung C Sundbyberg
En viktig målgrupp när staden utvecklar centrala Sundbyberg 
är ungdomar - de som bor i Sundbyberg idag och de som kan 
komma att bo i Sundbyberg i framtiden. För att engagera unga i 
visionsprocessen och i att komma med idéer inför framtagandet 
av ett planprogram, hölls en idétävling för unga mellan 16-26 
under våren 2015. Idétävlingen Ung C Sundbyberg syftade till 
att: 
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var förstapris 25 000kr, andrapris 10 000 kr, och tredjepris 
5 000kr. 

I samband med tävlingarna genomfördes tre ”Ideathons” -  
ett slags Hackaton för att kläcka idéer om framtidens städer i 
allmänhet och Sundbyberg i synnerhet. 

Vårmarknaden i Sundbybergs centrum
Upplägget för aktiviteterna i anslutning till Vårmarknaden 2015 
var dels att presentera ett ortofoto över Sundbybergs stadskärna, 
men också att hålla i en teckningstävling för barn mellan 3-10 år. 
Syftet var att  väcka intresse kring Sundbybergs nya stadskärna, 
samt väcka engagemang hos unga såväl som gamla som bor och 
lever i staden.  Aktiviteten syftade även till att informera om hur 
projektet med Sundbybergs nya stadskärna framskrider. 

Nationaldagsfirandet 2015
Likt vårmarknaden var upplägget för stadskärneprojektets 
närvaro ungefär den samma, i ett tält tillsammans  med stadens 
övriga projektgrupper så visades ett flygfoto över Sundbybergs 
stadskärna.

Deltagare i ett av Ideathons i Sundbyberg inom Ung C Sundbyberg

Deltagande barn under Nationaldagsfirandet på Golfängarna. 

RÖSTER FRÅN FRAMTIDSDIALOGEN
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RAMAR OCH PRINCIPER FÖR DEN NYA 
STADSKÄRNAN
Avstamp i historien - för att bygga framtida Sundbyberg. 

Från järnvägsspårens baksida till regionens framsida 
och att utifrån fotgängarens villkor koppla ihop, 
integrera samt skapa nya mötesplatser. 
All stadsutveckling i Sundbyberg ska bedrivas med utgångspunkt 
från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Historia, nutid 
och framtid ska samspela och samverka. Det är en utmaning 
men samtidigt en framgångsfaktor - att förena det nya med det 
gamla med en bibehållen karaktär i en ny stadskärna. Målet 
är också att med en utvecklad stadskärna tillföra det som 
saknas idag. Det handlar om att skapa en miljö som underlättar 
vardagssysslorna, förgyller våra helger och berikar vår fritid. Det 
ska vara en utveckling som vågar förändra för att bevara, som 
lyfter våra ögon och som förstärker Sundbybergs karaktär. Vi ska 
på ett kärleksfullt sätt ta vara på stadens själ. Sundbyberg ska 
vara en öppen och välkomnande stad som inte sluter sig mot 
omgivningen. 

Hållbarhet
I framtidsdialogen poängterades vikten av överväganden som 

bidrar till en hållbar stad och att detta lägger vikt vid hur trafiken 
prioriteras i stadskärnan. Det som planeras nu ska ses på lång 
sikt och bör prägla planeringen. Staden behöver tänka nytt. 
Sundbybergs station ska kunna bli Sveriges bästa resecentrum 
med hållbarhetsinriktning som identitet.  Det gäller till exempel 
att våga se bilismens starka dominans som ett undantag i centrala 
Sundbyberg och redan under byggtiden vänja sig att inte ta 
bilen till centrum. Sundbyberg är och kommer i framtiden bli 
en än mer unik kommunikationsknutpunkt för kollektivtrafik. 
Sundbybergs station ska på längre sikt även utvecklas till ett 
självklart resecentrum för denna del av Storstockholm genom 
mångfalden av trafikslag. 
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Stadsbyggnadskaraktär
• Sundbybergs traditionella kvartersstorlekar bör utgöra 

normen.
• Bebyggelsens placering bör bidra till att skapa tydliga 

gatu-, park- och torgrum. 
• Den nya bebyggelsen bör utformas med variation 

och brokighet. Referens för nya kvarter kan t.ex. vara 
Signalfabriken med sin variation.

• 5-6 våningsplan i huvudsak. Punkthus på strategiska 
platser kan få skjuta upp till 9 våningar eller mer. Till 
exempel i entrén vid Landsvägen, vid torg och ändarna 
av olika stråk.

• Mer urbant med något tätare och högre bebyggelse intill de 
centrala delarna närmare resecentrum.

• Bostadskvarter i västra delen varieras i kvartershöjder för att 
främja solförhållanden i gårds- och gaturum.

• Variation av brukare av kvarterens lokaler eftersträvas. 

Stadsbyggnadsstrategier

Gåbarhet och fotgängarens villkor -ihopknytna aktiviter
• ”Gångfart”, eller delat gatuutrymme, på strategiska gator.
• Gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras.
• ”Snabba cykelvägar” till Hallonbergen och närområden.
• Olika målpunkter ska kopplas samman med stråk.
• Många och varierade målpunkter för olika aktiviteter och 

målgrupper ska skapas. Mångfald!
• Tillgänglighet till parker och vattenstråk.
• En balans mellan överblick och variation i stadsrummet 

skapar en bra orienterbarhet och upplevelserikedom 
som gör det attraktivt för gående.

• Strategiskt placerade landmärken för att markera viktiga 
platser.

EN NY STADSKÄRNA
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Gröna samband - ekosystemstjänster
• Urbana ekologiska samband föreslås stärkas genom att föra 

in mer grönska i stadsmiljön och trädplanteringar på “locket”. 
Trädplanteringar på nya Järnvägsgatan liksom på anslutande 
Fredsgatan och Tulegatan stärker de gröna sambanden.

• Ny bebyggelse kan utformas med terasser och gröna tak.
• Kopplingar till parker och grönområden ska förstärkas.
• Fickparker och urban odling förordas.
• LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, renas och 

fördröjs i planteringar och perkoleringsmagasin på vägen till 
Bällstaån.

• Biotopisk utformning skapar kvalitet och förutsättningar 
för spridningskorridorer med målsättningen att stärka 
den biologiska mångfalden i staden.

• Marabouparken bör behålla sin kulturhistoriska karaktär 
och kan varsamt integreras i det nya sammanhanget. Ny 
bebyggelse i parken bör studeras extra noga så att den inte 
påverkar parkens upplevelsevärden negativt.

EN NY STADSKÄRNA
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• 

PROGRAMFÖRSLAG

Programförslagets struktur bygger vidare på områdets befintliga 
gatunät, offentliga rum, bebyggelse och topografi. Planen ger 
plats till cirka 1500 nya lägenheter, förskolor och cirka 250 000 
kvm bebyggelse fördelat på 150 000 kvm bostäder och 100 
000 service- och kontorsytor. En tät stadsstruktur ger också 
möjlighet till att skapa nya kopplingar till omgivningens gatuväv 
och grönstruktur. Programförslaget bygger vidare på befintlig 
struktur med ett sammanhängande och finmaskigt nät av 
gator och stråk. I nätet finns olika typer av gator i en hierarkisk 
ordning vilket skapar omväxlande gatumiljöer och bidrar till 
en god orienterbarhet. Strukturen utgörs huvudsakligen av 
genomgående gator för blandtrafik vilket möjliggör för ett bra 
trafikflöde i farter anpassade för kvartersbebyggelse. Stadsdelens 
plan har utformats med en generell och tydlig kvartersstruktur 
som kan utvecklas över tiden. De mer slutna kvartersgårdarna 
tydliggör vilken mark som är offentlig respektive privat. Nya 
kvarter och gator utgår från den befintliga strukturen vilket gör 
att mycket av det platsspecifika i Sundbyberg kan inbegripas 
i den nya strukturen. En stor blandning i innehåll eftersträvas 
inom kvarteren och området. Byggnaderna föreslås varieras i 
både uttryck och volym. 
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PROGRAMFÖRSLAG
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Förslagets struktur

Programförslaget konkretiserar den tolkning som gjorts av 
tidigare visionsprogram, dialoger och delutredningar som 
redovisas i föregående kapitel. Redovisningen sker både 
genom hänvisning till stadsbyggnads- och gestaltningsprin-
ciper och genom hänvisning till de val som gjorts för bebyg-
gelsens utbredning, skala, gatustruktur, tekniska system, etc. 
Tre aspekter av betydelse för den nya stadskärnans valda 
struktur är:

1. val av stadstyper
2. gatuväv, kvartersväv och ägoväv
3. skala, för olikstora etapper och olikstora aktörer

Val av stadstyper 
	 –	ett	strategiskt	val för	vad	slags	stadsliv	och	hur		
	 			mycket	stadsliv	som	kommer	att	genereras
Planprogrammets illustration till ny Stadskärna utgör en 
hopvävning av två stadshalvor med en handfull stadstypo-
logier. Viktiga mål har varit att dels väva vidare utifrån den 
mix som över tiden uppfattats som en sundbybergsk ka-
raktär, dels komplettera gatuväv och kvarter som förstärker 
stadens närhet och ger utrymme för en ny tids betingelser 
med hållbara livsmönster. Och som skapar möjlighet för nya 
näringar att etablera sig i området. 

Sturegatan - en viktig del av ”det sundbybergska”

Sundbybergs torg, med den barriär som nu grävs ner
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Varje val av stadstyp innebär en rad olika fördelar och nack-
delar.  Genom att verka för en mix av stadstyper i olika delar 
av området, kan det ge flera fördelar. Det ska finnas plats för 
människor i olika levnadsfaser, plats för olika stora aktörer, 
näringsidkare och byggare. Bostadskomplementen i försla-
get utgör således en komplettering av bebyggelsetyper som 
finns i de två existerande stadshalvorna.  

Längs det lock som läggs över järnvägen finns redan idag 
en variation av stadstyper. På södra sidan finns delar kvar 
av det gamla stationssamhällets kvartersstad vid Lands-
vägen, på norra sidan både villastad av 1920-talskarak-
tär i Hästhagen och modernismens öppna lamellstad av 
1930-40-talstyp. Sentida tillägg är av mer blandad karaktär, 
både enklare verkstads- och kontorshus, liksom mer storska-
liga kvarterstäckande kommersiella kvarter. Blandningen 
är bred och återkommer också i de genomförda dialogernas 
önskemål om ”mer Sundbyberg i Sundbyberg”. Det Sund-
bybergska utgörs dels av variationen i bebyggelsen dels i 
de återkommande referenserna till Sturegatan och Nybergs 
torg. 

Planprogrammets illustration visar olikstora kvarter, med 
ett mönster som ska både komplettera stadshalvorna och 
ta med sig kvalitéer i det sundbybergska arv som så många 
uttryckt önskan om att se mer av. 

Komplettering som gav nättare mått på Högbergsgatan på Södermalm

PROGRAMFÖRSLAG
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Nybergs torg Sturegatan

Nybyggd stadsblandning i Tübingen

Variationens estetik snarare än den jämna takfotens estetik -

Kompletteringar
skapar nätta rum

PROGRAMFÖRSLAG
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planillustration

 Broar och  
bryggor ger  
marint möte  
med Annedal

 Kvarteren 
fortsätter in 

till mötet med 
bebyggelsen i 

Hästhagen Ny sträckning  
av Järnvägsgatan  

i finmaskig 
gatuväv

 Marabouparken 
bevaras, hamnar 
centralt och får 

kontakt med 
vattnet

  Kompletteringar 
längs Landsvägen

Ny bebyggelse  
längs Järnvägs- 

gatan

Sundbybergs torg  
får en intimare  

skala anpassad till 
stadens mått

Bryggor och 
båtar i fonden 

när båtupplägg-
ningen flyttas

Nytt resecentrum  
för tunnel- och  

tvärbana, bussar,  
pendel- och 
regionaltåg

• Cirka 1 500 lägenheter
• Utbyggnad av området år 2019-25
• Varierad hushöjd där genom-
   snittet blir 5 våningar
• Nya offentliga ytor

Läs mer om projektet och hur du lämnar synpunkter  
på sundbyberg.se/nyastadskarnan
Planprogrammet är upprättat av Sundbybergs stad genom 
Sundbybergs stadshus infrastruktur AB

Skiss över  
centrala Sundbyberg
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 +
lameller kvarter

Kvarteren har utformats som en sundbybergsk hybrid med 
kvarterens öst- och västsidor som tar form av lamellsta-
dens tankar kring sol- och ljusinsläpp, medan kvarterens 
nord- och sydsidor har lagts till för att åstadkomma kring-
byggda kvartersformer. Denna stadstyp har en god gemen-
skapsstruktur, bättre mikroklimat och tryggare gårdar som 
ger en tydligare hemhörighetskänsla och därigenom mer 
ansvarstagande. De nämnda nord- och sydsidorna är lägre 
för att släppa ner sol i både gårdar och gaturum. Graden av 
kringbyggdhet varierar beroende på utsikt och anpassning 
till olikartade grannskap. Kvarteren mot Hästhagen kan ha 
lägre våningsantal för att släppa in sol i kvarteren. Kvarteren 
söderut har en skala som mer knyter an till Annedals nya 
bebyggelse kring sex våningar på andra sidan Bälstaån. 

I den östra delen av stadskärnan vid nya stationen ger de 
små måtten och grundläggningsförhållandena förutsätt-
ningar för kompletteringar som inte formar kvarter, men 
där bebyggelsen utformas för både verksamheter i mark-
plan och bostäder med terasser i övre plan.

Finmaskig	gatuväv,	kvartersväv	och	ägoväv	
	 -	ger	goda	förutsättningar	för	stadsliv
Den nya stadskärnan har till uppgift att väva samman de 
två stadshalvorna. Detta stadsvävande sker med tre viktiga 
komponenter: gatuväv, kvartersväv och ägoväv, där valet 
av skala är avgörande för hur stadsliv ska kunna genereras. 
Planprogrammet betonar vikten av nätt skala för alla dessa 
tre vävar. 

 =
kvarterens öst- och västsidorna tar form 
av lamellstadens sol- och ljustankar;

kvarterens nord- och sydsidor har tillkom-
mit för att åstadkomma mer kringbyggda 
kvartersformer i syfte 

att uppnå kvartersstadens bättre revir-
struktur, bättre mikroklimat och tryggare 
gårdar med både mer hemhörighetskäns-
la och mer ansvarstagande. 

stadskärnans hopväxande struktur 
kan i ett senare skede förlängas 
västerut bort mot Rissne längs en 
Ulvsundaled som tillsammans med 
Stockholms stad kan omvandlas till 
en större stadsgata.

PROGRAMFÖRSLAG
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sektioner

Marabouparken

nya Järnvägsgatan gamla smalnade
Järnvägsgatan

PROGRAMFÖRSLAG
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Gatuväven är finmaskig för att knyta an till så många befint-
liga gator, stråk och utblickar som möjligt. Till följd av den-
na finmaskighet bildas en stor mängd olikartade kvarter, 
som gör utbyggnaden tillgänglig för en bredd av verksam-
heter, byggherrekategorier och byggare.

Nätt	skala	
	 -för	olikstora	näringar	och	olikstora	aktörer
Genom att öppna kvarteren för en mix av funktioner och 
ägoformer finns förutsättningar att dela kvarteren i fler än 
en fastighet per kvarter. Det stärker incitamenten för att 
säkra den ovan nämnda bredden av verksamheter, byggher-
rekategorier och byggare. Bredden av aktörer är viktig av 
flera skäl. Utbudet av affärsidéer och koncept kring boende-
former ökar. Dels i byggskedet, dels under förvaltningsske-
den i en okänd framtid (där en bredd av upplåtelseformer 
och ägarkategorier ger städer den robusthet som försvann i 
funktionalismens zonplanerade stadsdelar). 

Den nya stadskärnan innebär en stor förändring, dels för 
stadens inre mer vardagsnära liv, dels för den profilering till 
en charmig stad vid Mälaren som den stora mängden nya 
kvarter ger potential för. Programförslaget tar fasta på bägge 
dessa aspekter: förbättring för dem som bor och verkar i 
Sundbyberg, lika väl som att vidareutveckla staden till en 
starkare målpunkt i sig. 

Kvarter kan upp-
delas i flera ägor.  
Det har gjorts förr 
som i Brooklyn... 
...och det kommer 
att göras i Bo17 i 
Linköping

Tegar - ark Okidoki

PROGRAMFÖRSLAG
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sol- och skuggstudier ger anledning att omfördela hushöjder inom kvarteren

PROGRAMFÖRSLAG
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	Samhället	som	uppstod	vid	järnväg	och	mälarvik	kan	
nu	stärka	sin	potential	både	som	knut	punkt	och	med	
en	marin	profil
Nya spår både under och över jord ger Sundbyberg potenti-
al att bli en av de starka bytespunkterna i regionen. För att 
också utvecklas som målpunkt blir hopvävningen till en ny 
stadskärna avgörande. Tidigare visionsarbeten, medborgar-
dialoger och debatt har lyft fram ”den lilla staden i den stora 
regionen” som riktmärke. Detta har varit en utgångspunkt 
för förslaget liksom att lyfta fram det sundbybergska arvet 
av att vara en ort beroende av Mälarens marina läge. Mälar-
viken som förr erbjöd transportväg för stadens industriella 
liv erbjuder nu kommersiella möjligheter för båt- och brygg-
liv. Genom att justera läget för den låga bron och dess fjärr-
värmeledning intill Marabouparken kan de nu föreslagna 
kvarteren norr om lågbron nås per båt. Samma fördel upp-
står för Annedals sjönära kvarter som trots anlagda bryggor 
och en liten hamn förblivit båtlösa på grund av nämnda 
lågbro.

Marabouparken	hamnar	i	fokus,	kan	värna	sin	intimitet,	
och	blir	nåbar	per	båt	
Illustrationen lyfter fram Marabouparken som en stark 
dragare. Parken är redan i dag en stor attraktion. Men 
den kan och bör göras än mer till en del av stadens pro-
filering. Illustrationen visar hur detta kan ske genom att 
gatuväven placerar parken i fokus för en stor mängd ga-
tor, gränder och torg. På sjösidan visas nya bryggor som 
ger en ny marin entrésida, och byggnader som kan bli 

Pågående studier - norr om befintliga Marabouparken
Befintlig vegetation just här inte medtagen för att man
i datorbilden ska kunna studera sekvenser av de nya kvarteren

Aker brygge - Oslo - här som exempel 
på modern arkitektur med smak av 
klassisk tegelarkitektur
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komplement till Marabouparken som en förstärkt kulturell 
nod. Parkens haroniska karaktär kan ändå säkras genom den 
rika vegetation som kringgärdar parken.   

En	kedja	av	parker	och	dagvattenstråk
	 -	dagvattenhantering	som	praktikalitet	och	visuell		
	 		kvalité

Förutom Marabouparken illustreras Duvmossen, Ekbacken, 
Tornparken, Kyrkparken och Tuvanparken som de vikti-
ga stora parkerna. Däremellan länkar mindre parker och 
kraftfullt trädsatta gator i boulevardform samman en väv 
som dels är rekreativt grön, dels är del i de system av dag-
vattenstråk som behöver etableras. Gamla Lötsjöbäckens 
utlopp som tidigare kulverterats lyfts fram som del i öppna 
vattentrappor för rening av dagvatten innan detta vatten når 
Bälstaån. Ytterligare stråk för dagvatten utreds och kommer 
att klarläggas både under planprogrammets hantering och 
under de anslutande detaljplaneskedena.

Järnvägsgatan	får	en	ny	roll	och	ny	sträckning
Järnvägsgatan har varit och kommer att fortsätta vara en 
viktig gata. Bredden och trafikeringen kommer att mo-
difieras, dels på grund av de mått som uppnås vid nya 
resecentret, dels genom att gatan i väster vrids om för att 
följa en bit av det stigande spårlocket och sedan återkny-
ta till sitt gamla läge vid Duvmossen. 

Sundbybergs pendeltågsstation

Förslag - Marabou parken 
norr om Starrbäcksgatans 
förlängda koppling söder 
över avses få båtar och 
bryggor som fond.

En av utmaningarna; att 
resenärer känner att de 
passerar Sundbyberg utan 
att det medför en barriär

PROGRAMFÖRSLAG
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Löfströms	allé
Löfströms allé får efter allébrons borttagande en ny roll som 
en av många gator i den väv av gator som filtrerar trafik ge-
nom den nya stadskärnan. 

Sturegatan	stärks	genom	fler	och	starkare	länkningar	till	
Järnvägsgatan	och	Landsvägen,	liksom	till	hållplatser	för	
spårväg,	bussar	och	pendeltåg	

Sturegatans situation har stått i fokus för programmet. 
Det är en livlig gata, men ändå en gata där företrädare har 
påtalat tecken på vikande omsättning. Orsakerna är flera, 
men den största konkurrensen ligger i tillkomsten av två 
större handelscentra i Bromma Blocks och Arenastadens 
Mall of Scandinavia plus det som kan tänkas tillkomma på 
överdäckningens Solna-sida. Planprogrammet utgår från tre 
verktyg för att värna Sturegatan. 

För det första genom fler och starkare länkningar i form av 
aktiverade tvärgator till Järnvägsgatan och Landsvägen, lik-
som till hållplatser för spårväg, bussar och pendeltåg.

För det andra genom att verka för en knytning till också 
Solnasidans stationsuppgång, och för det tredje genom en 
medveten fortsatt lokal sundbybergsk profilering av stads-
kärnan som en urban charmig stadsmiljö av just Sturega-
tans karaktär, som alternativ till köpladornas mer artificiella 
och anonyma miljöer. 

Pågående modellstudie 
av torg i skala 4,5 vå-
ningar

Tjärhovsplan - Stockholm
Referens på komplet-
tering av kvartersväv i 
skala 5-6 våningar

PROGRAMFÖRSLAG
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En	förbättrad	spårvägsträckning	och	en	stationsuppgång	
i	Solna

Spårvägens sträckning kan förbättras och ge nya förutsätt-
ningar för Landsvägen som nätt småstadsgata

Spårvägsdragningen genom Sundbyberg har gett många 
fördelar men dragningen via en bro som inte längre behövs 
öppnar frågan om det skulle vara värt att justera spårvägens 
dragning närmast stationsuppgångarna. Fördelarna med 
en förflyttning är flera. Spåren skulle då ligga på spårlocket 
som har restriktioner mot bebyggelse, men inte mot trafik; 
spårvägen skulle få närhet till den nya stationens bägge 
uppgångar, i Sundbyberg respektive Solna; en förflyttning 
av spåren frigör också mer byggbara ytor längs Landsvägens 
norra sida.

Den nya stationsuppgången i Solna lyfter behovet av att 
samarbeta kring stationen med Solna stad. Samverkan med 
Solna har länge vilat i väntan på att de ska komma överens 
om ett avtal med Trafikverket, men nu har Solna och Tra-
fikverket slutit avtal. Det innebär att Sundbyberg och Solna 
kan ta tag i samverkansfrågor med start under 2016. Arbetet 
behöver sättas igång snarast, och intensifieras parallellt med 
framtagningen av detta planprogram. Som input till den 
diskussionen innehåller planprogrammet en antydan om 
Sturegatans länkning också till den nya stationens uppgång 
på Solnasidan. 

Befintlig situation

Alternativ 1 - Ny dragning över Sundbybergs torg

Alternativ 2 - Ny dragning via Esplanaden och Järnvägsgatan

Alternativ 3 - Ny dragning via Esplanaden och Sturegatan

0 200 m.50 100

Norr

PROGRAMFÖRSLAG



48

Sundbyberg tvärbanan kan ligga kvar - eller få ny dragning förbi pendeltågets 
bägge uppgångar

Sundbyberg tunnelbanan ligger där den ligger - men får  nya kopplingar 
till pendeltåg och stambana/Mälarbanan

Resecentrum med öppenhet uppåt gör att resenären får en glimt av Sundbyberg 
- ”att se Sundbyberg och sedan åka vidare”
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Bygge	intill	och	ovanför	järnväg,	en	känslig	teknikfråga	

Illustrationen visar ny bebyggelse intill och ovanför det nya 
locket. För att ta ner effekten av ett långt och brett lock över 
den nedgrävda järnvägen delas den långa sträckan i olika 
sekvenser, dels genom utkragningar av bebyggelse ut över 
locket, dels genom landskapliga inslag med boulevardträd 
och olika parkteman. Frågan om bebyggelse som inte bara 
grenslar tunnelrören utan också skulle kunna stå på de 
underliggande tunnelrörens mittvägg eller på perrongmit-
terna ska utredas. 

Trygghet	och	skala,	det	sociala	kvarteret	som	byggsten

Den nätta skalan har valts för att stödja lokala grannskap, 
lokalt engagemang och ansvarstagande. En uppdelning 
av kvarteret till att bestå av flera fastigheter uppmuntras. 
Kvarteret har till uppgift att utgöra en vägg; i gatu-, torg- och 
parkrum. En del av våningarna i gatuplan ska beredas som 
ytor som ger service till stadslivet, de ska generellt ha en vå-
ningshöjd som möjliggör verksamhetslokaler. Även bokaler 
(en kombinerad butikslokal och bostad i ett) uppmuntras i 
förslaget. 

Trapphusenhetens entré skall främja möten, här samlas där-
för de gemensamma funktionerna som tvättstuga, cykelpar-
kering och soprum. 

Detaljer som illustrerar engagemang kring hållbarhet – 
identitetsskapande lösningar som vindsnurror, vacker 
sopsortering, smarta papperskorgar, solfångare osv – ska 
uppmuntras. 

Referens: gränd som shared space i nybyggda Järla sjö

Referens: komplettering på Södermalm med tegelarkitektur - Utopia arkitekter
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Illustrationerna visar kvarteret
 som byggsten och kvarterets 

uppgifter i förhållandet till den 
större enheten; staden.

.

Referens: Ny gata som 
uppstod vid en hopvävning 
av stad på Södermalm, när 
lock lades över dåvarande 
Söderleden. 1980-tal i 5 
våningar till vänster,
1800-tal i 4-5 våningar till 
höger. Den nya gatan är 
7m bred

PROGRAMFÖRSLAG



51

Trafikmönster,	strategier för	trafik	på	stadens	villkor

Den nya stadskärnan kommer att bli en del av den klassiska 
stadens skala avseende både dess bebyggelse och gatunät. 
Ett gatunät kan ges nätta urbana mått eftersom just nät-
strukturen erbjuder fler alternativa resvägar om en viss gata 
tillfälligtvis är blockerad. Ankomsten via stora huvudgator 
filtreras genom staden i ett finmaskigare nät av lokalgator, 
här kallat ”översilning” eller filtrering.

”Översilning” innebär att trafiken kan sila över gatuväven i 
en stadsdel i en rytm, fördelning och skala som utgår från 
de gåendes och gatulivets villkor. En lagom grad av oord-
ning gör att gatuväven kan vara fortsatt hanterlig för den 
som bor eller har ärenden just vid denna plats, medan ge-
nomfartstrafiken styrs till förbifarter eller andra delar av det 
överordnade nätet.

Silning i gatunätet. Första steget i trafikstrategin är utform-
ning av gatusektioner som svarar mot önskvärd användning. 
För att nå önskat trafikmönster behövs ytterligare ett antal 
åtgärder enligt strategin ”Åtgärdstrappan” (se nästa sida). 

Det finns ytterligare 15-20 punkter i beredskap för den 
”street management” som en föränderlig trafik ger upphov 
till. Sista punkten avstängning bör undvikas; det är av vikt 
att silningen upprätthålls om stadsdelen ska generera det 
stadsliv och de kommersiella förutsättningar som strategin 
för livligt stadsliv syftar till.

Referens: Ny gata som 
uppstod vid en hopvävning 
av stad på Södermalm, när 
lock lades över dåvarande 
Söderleden. 1980-tal i 5 
våningar till vänster,
1800-tal i 4-5 våningar till 
höger. Den nya gatan är 
7m bred

Skaraborgsgatan
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gatusektioner

gatustrategier 
...kompletteras för fallet 

Sundbyberg...
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Parkering	och	cykling

Parkering
Parkeringsbehovet ska lösas inom varje kvarter eller ge-
nom avtal med grannkvarter. Gäst- och kundparkering kan 
ordnas med gatuparkering vilket även är viktigt för lokala 
näringsidkare. Gatuparkering ska utformas så att den lediga 
parkeringsplatsen är en del av gångbanan istället för att vara 
en del av körbanan. Cykelparkering ordnas väderskyddat på 
kvartersmark. Plats för hyrcyklar ska
också ordnas plats för vid lämliga placeringar.

Cykling
Förutsättningarna för cykling behöver starkt förbättras, ge-
nom att man skapar fler egna cykelbanor och integrerade 
i den centrala gatuväven. En förbättring vore att skapa i de 
yttre delarna av planområdet med markerade sammanhåll-
na cykelbanor, i de inre delarna med varianter av ’shared 
space’, där olika trafikantkategorier delar på gaturummen. 

Med lägre hastighetsreglering går det att enklare ordna 
cykelvägar i blandtrafik med bilar. Längs Järnvägsgatans 
nuvarande sträckning finns det goda möjligheter att ordna 
en cykelbana med regional standard fram till det nya rese-
centrumet. 

Boulevardgatan Fredsgatan har blivit parkeringsgata

En ny generation garage behöver bli tryggare och ges potential till fler användningar

PROGRAMFÖRSLAG



54

Tidigt skede av en  
modellstudie

Cykeln är på väg tillbaka
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Servicen,	en	del	av	kvarterstrukturen	

Kommunal och kommersiell service är i förslaget integre-
rat i kvartersmönstret. En skola kan exempelvis utformas 
som ett kvarter med en skyddad skolgård i mitten och en 
förskola kan utgöra en del av bottenvåningarna i ett kvarter. 
Verksamheter kan uppta merparten av ett kvarter, eller börja 
som en bokal (en kombinerad butikslokal och bostad i ett) 
eller ”lokala småbutiker” med potential att utvidga uppåt 
eller ner i den våning som delvis nyttjas som garage. Den 
främsta fördelen är en ökad flexibilitet och att mindre aktö-
rer får möjlighet att driva näringsverksamhet.
 

Små butiker för lokala näringsidkare - bra stadsväv ger goda förutsättningar för handel 

Referens: stadsradhus med bokaler, alternativt som uthyrbar nedre del - som bostad 
Borlänge 2000-tal
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Ref: komplettering i Sundsvall med traditionsburen arkitektur 
enligt devisen ”skolan som en bit stad”

Referens: 
Komplettering med kubistisk/modernisk arkitektur

Freden större - komplettering Hallonbergen

Referens: solcellsteknik kan inspirera till ny arkitektur - Utopia arkitekter
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Gestaltningsprinciper
• Kvarteren bygger rum: 
 Gatu-, torg- och parkrum
• skala: sundbybergskt, nätta mått
• karaktär: sundbybergsk, 
• lokaler till stadsliv: en viss andel av bottenvåningen ska 

bestå av lokaler, beroende på läge: exempelvis min 5% - 
75%

• vertikalitet vs horisontalitet, devisen ”staden är vertikal, 
förorten horisontell”

• lekfullhet: som frammanar kommande brukares lusta/frihet 
att göra egna tumavtryck, tillägg över tid

• taklandskap: varierande och lekfullt 
• trygghet: överblickbara gator och gårdar
• dagvattenhantering framlyft som pedagogiskt och visuellt 

tema
• grönytefaktorer som inkluderar visuella, poetiska och 

lekfulla aspekter
• gestaltningsprogram - som uppfodrar till variation, 

vänlighet, lekfullhet, innovativitet - mer än till enhetlighet 
eller repetivitet

taklandskap - kvarterens tak - stadens femte fasad

Aker brygge - Oslo
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Referens: ”traditionsburen” marin arkitektur
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Gårdar ger både mikroklimat, förlängd sommarsäsong - och hemhörighet och omsorg
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59planillustration
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Bebyggelse
Förslaget omfattar många typer av ny bebyggelse. Huvuddelen 
av den nya bebyggelsen kommer att bestå av bostäder men 
det kommer även, främst i de östra delarna, att byggas nya 
kontorshus. Ny bebyggelse kommer att funktionsintegreras 
så att marken utnyttjas så effektivt som möjligt, t.ex. kommer 
kommersiella lokaler att lokaliseras i byggnadernas gatuplan och 
parkeringsplatser i garage under husen och gårdarna. Men även 
3D-fastighetsbildning ska uppmuntras.

Handel
Under framtidsdialogen framkom en vilja att kunna utveckla 
det kommersiella utbudet. Mall of Scandinavia kommer 
tillsammans med Bromma Blocks att utgöra starka konkurrenter 
till Sundbybergs stadskärna. 

En handelsutredning från 2013 redogör för handelsbilden 
i nuläget i centrala Sundbyberg. Där konstateras det att 
Sundbybergs stadskärna har några svåra år bakom sig, med stora 
ombyggnadsprojekt, framförallt på södra sidan som inneburit 
tappad omsättning. Signalfabriken har lockat över hyresgäster 
från norra sidan. och det är några av de faktorer som gjort att 
norra sidan av stadskärnan sedan år 2008 har tappat både i 
butiksutbud och omsättning.

Den besvärliga perioden till trots har Sundbyberg en mycket 
kraftig efterfrågetillväxt att se fram emot. Även med den ökade 
konkurrensen – främst ifrån Mall of Scandinavia – inräknad 
bedöms den ökade efterfrågan till år 2023 ligga över 50 %, vilket 
är i det närmaste unikt för Sverige. 

Viktiga strategier för att förbättra och förstärka handeln i 
stadskärnan kan vara:

• Förnya kvarteren runt Åhléns och Hemköp
• Upprusta Järnvägsgatan
• Förbättrade gångvägar till Solna Business Park, om möjligt en 

förlängning av Sturegatan
• Översyn av fasader och entréer
• Parkeringskomplettering
• Förbättrade entréer till stadskärnan, framförallt från 

Bällsta Bro och Solna Business Park.
• Minskad storskalighet på Sturegatans östra del
• Rustad miljö på Sturegatan 

Kontor
En av utvecklingarna av området kan vara att det blir en större 
koncentration av kontor i de östra delarna av planområdet. Ett 
resecentrum kan i någon form integreras med en kontorsbyggnad 
som får en egen speciell karaktär och som utformas för att bli en 
av stadens nya märkesbyggnader. Ett tillskott på cirka sex till åtta 
stycken kontorshus vore eftersträvansvärt.

Bostäder
Ny bostadsbebyggelse föreslås som varierad kvartersbebyggelse 
i främst slutna kvarter längs med hela programområdet. Höjden 
bör vara varierad för att skapa en blandad bebyggelsestruktur och 
majoriteten av dessa bostäder ska ha lokaler i gatuplan. Området 
beräknas generera 1500 Antal bostäder. 
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Service 
Utbyggnaden kommer innebära att behov av mer service uppstår. 
Inom programområdet kommer behov finnas av ett större antal 
nya förskoleplatser och två nya grundskolor. Hur ytbehoven 
ska lösas mer i detalj, och även service kopplad till äldrevård, 
kommer att studeras mer ingående i detaljplanskedet.  

Teknisk försörjning
Mälarbaneprojektet är komplext ur en teknisk synvinkel. Utöver 
det som krävs för att få järnvägen i tunnel skall även järnvägens 
tillhörande tekniska utrymmen och eventuella byggnader 
placeras ut. Befintliga ledningar och teknisk infrastruktur ska 
detaljstuderas och flyttas. 

Nödvändig flyttning av ledningar och teknisk infrastruktur ska 
samordnas med befintlig och tillkommande bebyggelse samt 
justerad gatustruktur och allmän platsmark i programmet.

Avfallshantering
Hushållsavfall från nyproducerade bostäder i området 
föreslås samlas in via stationär sopsug i minst tre fraktioner. 
Avfallshämtning från befintlig bebyggelse, som angränsar till 
planområdet, sker idag manuellt och är behäftad med problem. 
Därför bör det även utredas hur dessa områden skulle kunna 
kopplas till anläggningen. Vidare ska hushållen ha tillgång till 
källsorteringsrum där de kan lämna grovavfall, farligt avfall och 
el-avfall samt eventuellt förpackningar och tidningar. 
Dessa utrymmen ska placeras längs stråk som kan trafikeras med 
stora lastbilar. 

Fiber, opto och tele
Planområdet ska försörjas av el, tele, opto och belysning. Nya 
system ska utformas anpassade till ny och befintlig bebyggelse. 
Delar av befintligt nät och anläggningar ska byggas om. 

Fjärrvärme, fjärrkyla och gas
Delar av planområdet ska försörjas av fjärrvärme och eventuellt 
fjärrkyla och gas. Nya system ska utformas anpassade till ny och 
befintlig bebyggelse.  Delar av befintligt nät och anläggningar ska 
byggas om. 

Recipienten Bällstaviken 
Dagvattenkvaliteten vid utloppspunkter till recipienten måste 
bidra till förbättring av Bällstavikens vattenkvalitet och minst 
uppfylla krav i gällande miljökvalitetsnormer. 

Bällstaviken är ett av de mest nedsmutsade vattendragen i 
Stockholmsområdet. Bällstaågruppen, ett kommunövergripande 
samarbete, har påbörjat ett åtgärdsprogram. Krav som framta-
gits inom ramen för ramdirektivet för vatten, och som åligger 
samtliga kommuner inom avrinningsområdet, är att Bällsta-
viken ska uppnå god status avseende ekologi och kemi senast 
2027.  
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Recipienten Saltsjön  
Recipienten Saltsjön nås via Underverket och Henriksdals 
reningsverk.  
 
Dagvattnet har en negativ inverkan på avloppsreningsverkets 
effektivitet och även avloppsslammets kvalitet påverkas negativt 
av tungmetaller och andra föroreningar från dagvattnet.  
Mängden dagvatten som ansluts till kombinerat ledningsnät 
ska minimeras. Vattenkvaliteten för dagvatten som ansluts till 
kombinerat ledningsnät ska minst uppfylla krav i gällande mil-
jökvalitetsnormer samt krav enligt Stockholm Vatten 
 
Hållbar dagvattenhantering  
För att god vattenkvalitet ska uppnås måste dagvatten renas på 
privat och allmän mark både vid källan och vid utlopp.  Lös-
ningar med att lokalt avleda dagvatten till ytligt anlagda sand-
filter med växter, så kallade växtbäddar, har visat sig ha god 

reningsfunktion. Dessa växtbäddar, kan även placeras ovanpå 
konstruktioner. Underjordiska fördröjningsmagasin kan förses 
med filter anpassade till anslutna ytor. Dagvattenbrunnar kan 
förses med filterinsats. 
 
Möjligheten att infiltrera dagvatten bedöms som liten, då områ-
det i stort sett består av täta jordarter som lera och berg. 
 
Grundvattennivån bedöms också ligga relativt högt, förutom 
där den lokalt har dränerats med pumpning. 
Anläggningar för fördröjning bedöms därför främst bestå av 
täta underjordiska fördröjningsmagasin. 
 
Vid utloppspunkter till Bällstaviken bör reningsanläggning med 
öppen vattenyta anläggas. Då tillgängligt utrymme är begränsat 
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Grundläggningsnivåer
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så 
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning,
vilket avser såväl lokalisering och placering som utformning. 
Risken för översvämningar påverkas av havsnivåförändringar,
av ändrade nivåer på sjöar och grundvatten, av ökade flöden 
i vattendrag och av ökad nederbörd. 

För planprogrammets föreslagna bebyggelse gäller att: 

• Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner 
av betydande vikt behöver placeras ovan nivån 2,7 meter 
(RH2000).

• Enstaka byggnader av lägre värde bör placeras ovan nivån 1,5 
meter (RH2000)

ska anläggningen i första hand ses som efterpoleringssteg eller 
katastrofskydd. Anläggningen kan ske i form av damm eller en 
skärmbassäng i själva Bällstaviken.

Grundvatten 
Risk för sättningar i området orsakade av temporär och perma-
nent grundvattensänkning ska beaktas. Mätningar av grundvatt-
net pågår och en utredning kring grundvatten ska genomföras.

Rekommendation för lägsta grundläggningsnivå (2,7m RH2000) Mälaren
Rekommendation för lägsta grundläggningsnivå (1,5 m RH2000)
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DMW = Dagens medelvatten i Mälaren. Alla höjder i RH2000

Grundläggningsnivåer
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Miljö och hälsa

Hållbar utveckling 
Genom att gräva ner dagens spårområde kan Sundbybergs 
stadskärna utvecklas till en tät blandad stadsmiljö som länkar 
samman omgivande stadsbebyggelse och grönstruktur. Det 
medför även en bättre kontakt med vattnet. I och med att järn-
vägen grävs ner försvinner en barriäreffekt och  den täta staden 
med bra kommunikationer ger en bostadsbebyggelse i redan 
kollektivtrafiknära lägen.

Stadsomvandlingsområdets läge med närhet till flera kollektiv-
trafikalternativ och kvarterstadens promenadbarhet bidrar till 
hållbara resemönster och en bättre klimatpåverkan .

Byggnaderna ska fungera i en förändrad miljö och kunna han-
tera ett förändrat klimat på längre sikt med ökad nederbörd och 
förbättrad dagvattenhantering.

Det är viktigt att vidare hantering av planprogramsområdet ger 
en förbättrad  social hållbarhet, vilket innebär att de offentliga 
ytorna som park, torgytor och gaturum får en trygg och inbju-
dande karraktär för att skapa förutsättningar för möten och ett 
attraktivt stadsliv. 

Bebbyggelsen utformas med husentréer mot gator och stråk 
som ger trygghet under dygnets alla timmar.  Ambitionen att 
skapa boendemiljöer för olika sociala grupper och för olika 
familjebildningar genom att sträva efterblandade upplåtelsefor-
mer ger förutsättningar för en socialt sammanhållen stadsdel.

Buller, vibrationer och luft 
Genom att den tillkommande bebyggelsen i största möjliga om-
fattning ska grupperas i främst slutna kvarterstrukturer bidrar 
det till att avskärma boendemiljön från trafikbuller, tillsammans 
med lägre farter på trafiken genom hastighetsreglering i områ-
det.  
 
Störande vibrationer kan i vissa fall uppstå i anslutning till 
järnvägar. I samband med en nedgrävning förbättras möjlighe-
ten att minska risker med vibrationsspridning. I en kommande 
miljöbedömning bör detta ses över. 

Under utbyggnadsfasen kan förväntas medföra relativt 
omfattande negativa konsekvenser under flera år i form av 
till exempel buller, luftföroreningar och förorenat dag-
vatten. Detta kan avhjälpas genom att det under utbygg-
nadsfasen bedrivs ett systematiskt arbete för att minimera 
störningar av olika slag.   

Elektromagnetism 
Kring kraftledningar och andra anläggningar för eldistri-
bution uppstår elektriska och magnetiska fält 

Trafikverket tillämpar försiktighetsprincipen vid bedöm-
ning av elektromagnetism. Forskningen förordrar att 
platser där människor bor eller stadigvarande arbetar bör 
ha ett medelvärde som ligger under 0,4 mikrotesla. 
I samband med nedgrävningen av Mälarbanan så minskar 
magnetismen så pass mycket att den inte påverkar den nya 
bebyggelsen.
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Markförhållanden 
Hela planområdet är sådan att hela planområdet består av lera 
och fast berggrund.

Då delar av området tidigare utnyttjats för industriverksamhet 
finns risk för markföroreningar. Senast under framtagande av 
detaljplaner ska potentiellt förorenade områden ha identifierats. 
När marken undersökts ska eventuella åtgärder definierats och 
sättas in för att hantera det befintliga markförhållandet.

Delar av planområdet ligger innom strandskyddzon vilket inne-
bär att det måste beaktas i fortsatt planläggning. 

KONSEKVENSER

Socialt och ekologiskt 
En ny bebyggelsestruktur innebär att det nya bebyggelsen 
knyter an till omliggande bebyggelse både i norr och söder om 
planområdet och den nuvarande barriäreffekten försvinner. Det 
är viktig att den nya bebyggelsen verkligen byggs med en tätare 
kvarterstruktur så att stadslivspulsen även skapar möjlighet för 
fler upplevelser. Stadsmiljön skapar attraktivitet och lockar fler 
människor, vilket skapar liv och rörelse. Planområdet innehåller 
både bostäder, handel och verksamheter med ett resecentrum i 
östra delen som skapar goda möjligheter för resor till och från 
Sundbyberg. Området har utformats med stort fokus på att 
skapa goda förutsättningar för möten och stadsliv. 

Förutom att planområdet ska bidra till ett ökat användande av 
kollektivtrafiken är ambitionen att göra ett mindre ekologiskt 
fotavtryck i jämförelse med idag. 
 
Planområdet ska innehålla en stor variation i form av 
verksamheter och upplåtelseformer där man bör se till flera 
olika inkomstgrupper såväl som åldrar. I den integrerade 
staden är det viktigt med att ha ett rikt folkliv och en av 
förutsättningarna är att aktivera gatuplan genom att ha 
butikslokaler med mera i sådana lägen.  

För detaljplaner ska kommunen alltid bedöma om planens 
genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning därför ska göras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. 
Denna så kallade behovsbedömning ska göras med hjälp av de 
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen. Kriterierna 
i bilagan handlar bland annat om riskerna för människors hälsa 
eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av till 
exempel överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller 
påverkan på skyddad natur.
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GENOMFÖRANDE 
Fortsatt arbete och utredningar 
I planprogrammet pekas kommunens viljeriktning ut. I det 
pågående planarbetet återstår en rad utredningar för att 
säkerställa genomförbarheten med förslaget.  
 
Behovsbedömning enligt ovan nämnda kriterier har 
genomförts och den bedömer att en programövergripande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram under 
planprogrammets fortsatta framtagande. Detta för att klarlägga 
konsekvenserna av förslagets genomförande och för vidare 
hantering av framtagande av de kommande detaljplanerna i 
planområdet. 
 
Utredningar som ska tas fram under planprogrammets 
framtagande: 
 
• Programövergripande trafikutredning ska genomföras för att 
   klarlägga frågor om en omläggning av tvärbanan med 
utformningsförslag  samt praktiskt genomförande. Ett förslag 
till placering av nytt hållplatsläge för resecentrum och dess 
omstigningsmöjligheter till övriga transportslag ska ses över. 
Busslinjeanalys ska göras där hållplatslägen och terminalläge 
med mera studeras.  
 
Hänsyn i en programöversgripande trafikutredning ska ta hänsyn 
till till kommande exploaterbara ytor (exemåelvis en vändslinga 
i Solna) 
Förslag till trafiknät för, gång-, cykel-, kollektiv-, nytto-och person- 

 
bilstrafik ska tas fram. 
Vidare ska en trafikutredning också ta fram som brö innehålla 
bland annat trafikprognoser, simuleringar, och en strategi  samt 
utredning kring parkering. En samordning med Solna stad ska 
ske kring trafiknät och stationsbyggnad. Ett ökat användande av 
cykel som transportmedel göt det aktuellt att ta fram underlag 
angående ett cykelgarage  i anslutning till resecentrum. Ett 
mobilitetsarbete ska med i uredningen där efterfrågestyrning 
kopplat till transporttjänster studeras tillsammans med en 
genomförandestudie med fokus på etableringsytor och tillfälliga 
avstängningar. I den täta staden som ska skapas för planområdet 
bör uredningen inehålla en inriktning kring citylogistik för små 
logistikfordon.  
 
• Programövergripande barnkonsekvensanalys ska genom- 
  föras med fokus på barns vistelseytor och förskolegårdar. 
 
• Programövergripande social konsekvensanalys ska 
  genomföras med fokus på dag- respektive nattbefolkningens  
  sammansättning och de offentliga rummens integrerande 
  förmåga.  
 
• Programövergripande kulturmijöutredning ska upprättas för  
  att fastställa konsekvenserna av förslagets påverkan på centrala 
  Sundbybergs äldre miljöer samt påverkan på enskilda skyddade  
  byggnader. Den här utredningen kan eventuellt hanteras i   
  samband med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
• Programövergripande buller- och vibrationsutredning ska  
  genomföras för att identifiera lägen där extra bulleråtgärder 
  bedöms aktuella. 
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• Programövergipande riskanalys ska upprättas för att 
  fastställa riskerna med bl.a. farligt gods på Mälarbanan.  
 
• Programövergripande dagvattenutredning ska upprättas för  
  att ge förslag till åtgärder för att fördröja och infiltrera dagvatten 
  vid olika intensiva nederbördsperioder.  
 
• Programövergripande ledningssamordning med alla 
   ledningsdragning bolag ska genomföras för att klarlägga  
   konsekvenser och förslag på nya ledningsstråk. 
 
• Diverse konstruktionstekniska utredningar ska upprättas för 
  att utreda genomförbarheten i det förlängda tunneltaket och  
  konsekvenser av bebyggelse ovanför tunneln mm. 

Utredningar som ska tas fram i samband med detaljplane-
läggning av respektive delområde: 

• Markmiljöutredning, då området har haft industriell 
verksamhet kan vissa delar behöva genomföra detta.

• Hanteringen av stadens krav på grönytefaktor.

• Kompleterande inventeringar av befintliga ledningar vid behov. 
• Dagvattenutredning  kopplad till  specifik  detaljplan. 
 
• Parkeringsutredning till  specifik detaljplan.

• Eventuella behov att kompleterade bullerutredningar beroende 
på detaljplan i planområdet. 

Nu pågående utredningar:
• Utredning pågår för byggnation nära och ovanför tunneln. 

• Utredning pågår om möjligheter att ändra tvärbanans  
   sträckning vid nya stationen.  

• Utredning pågår om att ändra Mälarbanans öppna tråg till  
  tunnel  i nordväst mot kommungräsen.

Samordnat planarbete
Programsamrådet har en pågående dialog med Trafikverkets och 
deras samråd för järnvägsplan. De kommande detaljplanerna 
kommer att ha en etappindelning som underlättar utbyggnaden 
av järnvägen, se planindelning nästa sida. 

Trafikverkets Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut 
järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra 
spår. Pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra 
tåg kan köra om på de yttre spåren.  Arbetet med att bygga ut 
sträckan mellan Barkarby och Kallhäll pågår och planeras att 
vara klart under 2016. Delsträckan Barkarby-Spånga-Duvbo 
planeras byggnation påbörjas 2016. Delsträckan Huvudsta 
- Duvbo genom Sundbyberg har byggstarten planerad till 
2019 med vissa förberedande arbeten under slutet av 2017 
då ledningsomläggningar och upprättande av tillfälligt spår 
påbörjas. Arbetet med Mälarbanan planeras vara klart 2025. 
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Byggnationen genom Sundbyberg kommer ske i etapper. Detta 
framgår mer i detalj i Trafikverkets material, se järnvägsplan. 
Spår och plattformslägen är definierade i avtalet både i sektion 
och profil vilket gör det till en fast förutsättning för vidare 
planering. Tillgängligheten till plattformarna via lyftpaket i 
form av rulltrappor och hissar blir också en förutsättning för 
själva utformningen och gestaltning av en stationsbyggnad
ovan mark.  
 
I avtalet finns överenskommet ett minsta ytbehov för att kunna 
inrymma inredning och faciliteter för anläggningsdriften samt 
tekniska installationer. Stationen i Sundbyberg ska utformas 
så att den också fungerar för tillträde och förbindelse med 
tunnelbanan. Utbyggnaden till fyra spår i tunnel kommer 
att ske med cut- and coverteknik och dimensioneras för 
järnvägsanläggningen. Detta innebär en begränsning för vad 
som kan byggas på respektive ovanför överdäckningen utan 
särskilda åtgärder. Byggnation i långa tunnlar innebär en rad 
säkerhetstekniska åtgärder som måste beaktas och som kan 
upplevas restriktiva för exploatering ovan mark. På båda sidor 
längs tunnlarna skall ett antal utrymningsschakt byggas med ett 
avstånd om 75-150 meter och som ska avslutas ovan mark på ett 
intrångs- och väderskyddat sätt. 
 
För genomförandet av nedgrävningen krävs rivning av 
Ekensbergsvägens bro. Bron tar upp höjdskillnaden mellan 
Ekensbergsvägen och Landsvägen och kommer troligen att 
ersättas av en sluttande gata. Detta är en viktig fråga i den 
fortsatta planeringen. 

 

Resecentrumet beräknas vara klart 2025. Under byggperioden 
är det svårt att förutse vilka behov som kommer att finnas på 
platsen vid färdigställandet. Därför är det viktigt att planera för 
en så flexibel byggnad som möjligt som enkelt kan omvandlas 
för att rymma nya funktioner.
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Etappindelning av detaljplaner 
I den fortsatta planeringen finns förslag till nya detaljplaner. 
Fria ytor och mark som skapas efter det att Mälarbanan förlagts 
i tunnel ska återställas så snart det är möjligt. Detaljplanering 

och byggnation kommer att samordnas med Trafikverket/Mälar-
banan. Hur många detaljplaner som i slutändan kommer att 
hanteras och vilka fastigheter som kommer att ingå kan komma 
att ändras i planprocessens detaljplaneringsfas.
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UNDERLAG

• Anteckningar från medborgardialog

• Sundbybergs vision för stadskärnan 2030
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