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Översiktsplan för Sundbyberg
Sundbyberg 2030 – urbant och hållbart
Samrådsförslag



•  Blandade upplåtelseformer och olika  
bostadsstorlekar ska finnas i varje 
stadsdel

• Sammanhängande stråk för gående 
och cyklister ska finnas i hela staden 
och vara framkomliga året runt

• Gående, cyklister och kollektivtrafik 
ska alltid prioriteras vid planering  
och byggnation

• Sundbyberg ska vara en attraktiv  
etableringsort för företag

•  Bidra till regionens tillväxt

• Trygga och lättillgängliga mötesplatser 
med mångfald och god kvalitet ska 
finnas i stadens alla delar

• Alla ska ges möjlighet att vara delaktiga 
i stadsutvecklingen

• Platser för kultur, fritid och rekreation 
ska säkras tidigt i planeringen

• Ytor för stadens servicefunktioner ska 
säkerställas

• Tillvarata kulturmiljövärden

• Säkerställ ytor och lokaler för  
arbetsplatser

•  Den offentliga miljön ska vara trygg, 
jämställd och jämlik samt främja 
rörelse

• Ta tillvara kollektivtrafiknära lägen 
genom en högre exploatering och  
lokalisering av olika funktioner

•  Skapa mer konstnärlig utsmyckning

• Sträva efter en bra balans mellan 
bostäder, arbetsplatser och service i 
stadsdelarna

• Staden ska ha en varierad arkitektur 
av god kvalitet

En sammanhållen stad

Målbilder och strategier för Sundbybergs stadsutveckling

Plats för alla

Levande stadsrum
• Stadens vatten ska bli en mer visuell 

del i stadsmiljön

•  Strandpromenaden längs Mälaren 
ska utvecklas till ett attraktivt stråk

• Stadens gröna och blå band ska stär-
kas och utvecklas

• Stadens gröna pärlor ska fortsätta att 
utvecklas

• Ekosystemtjänster ska användas i pla-
neringen och utvecklingen av staden

• Vattenkvaliteten i sjöar och vatten-
drag ska förbättras

• Staden ska bli fossilbränslefri

• Utveckla goda inomhusmiljöer

• Sundbyberg ska ta vara på kraften i 
digitaliseringen

• Stadens verksamheters ytor och 
lokaler ska vara resurseffektiva, flexibla 
och mångfunktionella samt möjliggöra 
innovativa lösningar

• Säkerställ utbyggnad av den tekniska 
infrastrukturen

• Ytor och lokaler för teknisk försörjning 
ska säkerställas

• Logistiken ska fungera effektivt

•  Öka beredskapen för klimat- 
förändringarna

Grönska och vatten Den smarta och  
hållbara staden



M A R K A N VÄ N D N I N G S K A R TA N 
visar överskådligt hur Sundbybergs 
stad avser att utveckla mark- och 
vattenområden i framtiden.

Levande stadsrum
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Sundbyberg växer med dig!

Tyck till om förslaget 
till ny översiktsplan!
Lämna dina synpunkter  
på förslaget!

Tidplanen för samrådet är  
23 maj till 31 augusti 2017.

Läs mer på stadens hemsida 
sundbyberg.se/oversiktsplan


