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EN NY STADSKÄRNA I
SUNDBYBERG
Sundbybergs stad är mitt inne i en stor utvecklingsprocess med

och promenadstråk som kan komplettera det utbud av stadsrum

direkt påverkan på de offentliga rummen i centrala Sundbyberg.

Sundbyberg har idag.

Stadskärnans strategiska läge i Stockholmsregionen och dess goda
kommunikationer gör staden särskilt intressant för etablering av

Ett nytt resecentrum, delvis under mark kommer också innebära att

arbetsplatser, service och bostäder. Redan idag är Sundbyberg

Sundbybergs torg utökas över det tidigare spårområdet och ges en

Sveriges mest tätbefolkade stad, sett till ytan med ca 47 000

central roll i stadens nya offentliga rum. Vidare pågår i Sundbyberg

invånare. Staden bedöms växa med ytterligare 33 000 personer

både inom och parallellt med planarbetet ett strategiskt arbete med

fram till 2030. Fler invånare och besökare ska dela på och ta del av

att utveckla Strandpromenaden utmed Bällstaån.

stadens resurser. Trycket på och konkurrensen om utrymmet ökar,
men folkmängden ger också nya möjligheter och förutsättningar
att mötas och berika stadslivet. I stadens nya samrådsförslag till

HALLONBERGEN

översiktsplan ”Sundbyberg 2030 – urbant och hållbart” formuleras
en kommunövergripande vision och strategi hur Sundbyberg ska gå

ULRIKSDAL
RISSNE

mot en mer tät och urban kontext i sina centrala delar.

RÅSUNDA

En växande stad innebär också en mer urban och sammankopplad

ARENASTADEN

stad. De angränsande stadsdelarna Duvbo och Hästhagen väster
om den nya stadskärnan och Lilla Alby, öster om, ger andra
upplevelsemässiga pusselbitar, som berättar om stadens framväxt.

SOLVALLASTADEN
ANNEDAL

CENTRALA
SUNDBYBERG

Här återfinns grönskan i olika miljöer, både parker, natur och inne på
bostadsgårdar och villaträdgårdar. Trots att andelen offentlig mark

Kv. VANDENBERGH

per invånare är ganska liten i den centrala delarna av Sundbyberg,
erbjuds omväxlande stads- och parkmiljöer.

MARIEHÄLL
SOLNA
BUSINESSPARK

I det pågående planprogramuppdraget för den centrala
stadskärnan, bearbetas planförslaget efter genomfört samråd under

SOLNA STRAND
ULVSUNDA

våren 2016. Den tidigare barriären i stadsväven som spårområdet
har inneburit ska överbryggas, genom ny bebyggelse, nya gator och
med nya stadsrum. Ny mark, delvis på tunnellock/bjälklag i östvästlig riktning frigörs genom centrala Sundbyberg när Mälarbanan
mellan Tomteboda och Kallhäll förläggs i tunnel och blir fyrspårig.
Den planerade överdäckningen av järnvägen ger möjlighet att
frigöra centralt belägen mark att anlägga nya torg, aktivitetsparker

I och kring centrala Sundbyberg, liksom i Solna och Stockholm pågår
flera större stadsutvecklingsprojekt, se kartan ovan. Detta kommer att
innebära en ökad inflyttning i närområdet och en ökad användning
av offentliga friytor i Sundbyberg.
Karta: Tengbom
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BAKGRUND OCH SYFTE

Analysområde

Uppdraget omfattar att ta fram en översiktlig analys av och
strategi för befintliga och nya offentliga rum inom analysområdet,

Programområde (vitt i flygbilden)

samt identifiera och stärka gröna och stadsmässiga kopplingar
mot angränsande områden. Överdäckningen ger nya möjligheter
att förbättra tidigare brister och tillgodose nya behov.
Stadsbyggnadsprinciper ges för analysområdet i stort , varefter
sju delområden med fokus på programområdet ges en fördjupning
med medskick till fortsatt planering.
Med följande arbete vill planenheten, stadsledningskontoret idag,

och i vidare utveckling av de offentliga rummen. Målsättningen är

möta upp i den pågående planeringen av överdäckningen av

att dokumentet ska kunna fungera självständigt och i kommunens

det tidigare spårområdet och den kommande förtätningen inne i

strategiska arbete att förstärka karaktären av Sundbyberg som en

stadskärnan och rikta blicken mot stadsrummens roll, brister och

grön parkstad.

behov i södra Sundbyberg, som avstamp till en stadsrumsstrategi
med fokus på programområdet för den nya stadskärnan. Södra

Vissa delar av texter, diagram, kartor och bilder ska kunna lyftas in

Sundbyberg, också kallat analysområdet, ska genom en ny bärande

i pågående planprogram för den nya stadskärnan i Sundbyberg.

parkstruktur och förbättrade kopplingar ut mot Sundbybergs gröna

Rapportens slutsatser avses implementeras under lång tid och

pärlor och naturområden utvecklas som destination/stad, där de

i flera delprojekt, både inom kommunen och i samverkan med

offentliga rummen symboliserar hela stadsbyggnadsprojektet. Med

medborgare, föreningsliv och fastighetsägare.

Analysområde

DUVBO

HÄSTHAGEN
CENTRALA SUNDBYBERG

ett tydligt och högkvalitativt tidsavtryck utgöra de nya offentliga
rummen en en tålig stomme i det nya Sundbybergska stadslivet.

Denna analys hanterar frågor kring de offentliga rummens
kvantitet och kvalitet idag inom ett definierat analysområde.

Lika viktigt är att strategin inkluderar tankar kring Sundbybergs

Vilka är bristerna och behoven? Därefter blickas mot hur det

identitet och hur kopplingarna till och mötet mellan de nya delarna

föreslagna planprogrammets strukturplan förbättrar, eller försämrar

och den befintliga stadsstrukturen i gator, torg och parken kan ske

tillgängligheten, tillgången och kvaliteten på de offentliga rummen

för att ge möjlighet att nyttja en bredd av kvaliteter utifrån olika

idag, d.v.s. vad strukturplanen innebär. Slutligen ges övergripande

behov och i balans mellan gammalt och nytt. Arbetet ska lägga

strategier och mer riktade fördjupningar över hur dagens offentliga

särskild vikt vid att utveckla sociala värden i stadsrummen.

rum kan länkas samman med planförslagets nya föreslagna rum

LILLA ALBY

till en mer sammankopplad stadskärna där de offentliga rummen
Under hösten 2017 har Tengbom fått ett uppdrag att i samarbete
med projektgruppens planarkitekt och strategiska landskapsarkitekt
formulera slutsatser att ta med in i de framtida detaljplanearbetena

spelar en aktiv roll i människors möten.

Övre bild: Schematisk urklippt figur över programområdet (i vitt) och
analysområdet (det större området).
Nedre bild: IIllustration över de stadsdelar i Södra Sundbyberg som
ligger inom eller intill analysområdet , se röd streckad linje. Notera att
Hästhagen är egentligen inte en egen stadsdel, utan ingår i centrala
Sundbyberg, men beskrivs som ett delområde i detta dokument.
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UPPDRAGETS
AVGRÄNSNING

Programområde

Analysområde

Strategi och analys för Sundbyberg har avgränsats både
geografiskt utifrån aktuellt program- och analysområde, samt i
sak där strategin riktar sig mot offentliga grönytors och platsers
sociala betydelse.
Programområdet motsvarar planområdet för planprogrammet
Sundbybergs stadskärna. Se heldragen röd linje i kartan intill.
Analysområdet, också benämnt Södra Sundbyberg, ringar in ett
större stadslandskap och är att betrakta som ett influensområde
för de tillgångsanalyser av parktillgången som utförts i föreliggande
arbete. Omgivningarna utanför analysområdet benämns omland.
Avgränsningen är även satt till att fånga in viktiga kopplingar mot
Duvmossen, Lötsjön och Duvbo i väster och mot Tulegatan i norr.
Vidare inkluderas stadskärnan norr och söder om Landsvägen
och stadsdelen Lilla Alby i gränsen mot Solna och Stockholm samt
Hästhagen samt strandkvarteren mot norr om Bällstaån samt del
av Ekbacken. Analysområdet motsvaras av streckad linje på kartan
intill.
Föreliggande analys och strategi riktar sig främst mot de offentliga
rummens betydelse för social hållbarhet. Fokus i konsultgruppens
uppdrag är att studera de offentliga rummen utifrån sociala
aspekter för sociala möten, vardagsliv och rekreation. Utifrån en
brist- och behovsanalys av dagens situation och en fristående
analys av planprogrammets strukturplans bedömda påverkan på
de offentliga rummens förutsättningar för socialt liv ges föreslag på
stadsbyggnadsprinciper och mer inriktade strategier med medskick
till kommande detaljplaneskede. Det har därför inte ingått i
uppdraget att redovisa ekologiska spridningssamband , ekologiska
värden eller viga erforderliga ytor för ekosystemtjänster på och
intill tunneltaksparken eller i övriga analysområdet. Inom ramen
för planprocessen pågår istället ett parallellt arbete internt inom

Notera att programområdesgränsen har

kommunen med dagvattenstrategi för den nya stadskärnan. Likaså

justerats något efter denna utrednings

har inte uppgiften rymt egna medborgardialoger i detta steg eller

genomförande. Skillnaden bedöms dock

upprättande av barnkonsekvensanalys.

inte ha någon påverkan på resultatet.
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METODIK, PROCESS
OCH UNDERLAG
Detta dokument är uppdelat i åtta avsnitt. Först en inledning
med bakgrund och metod, sedan en andra del, som beskriver
analysområdets framväxt och kulturhistoriska särdrag. Det

De styr- och strategidokument som särskilt studerats är:

tredje avsnittet beskriver förutsättningar.. Detfjärde och femte

•

Vision Sundbybergs stadskärna 2020

avsnittetn utgörs av en analys, där tillgången och tillgängligheten

•

Grönplan Sundbyberg 2011

till analysområdets offentliga rum analyseras utifrån dagens

•

Sundbybergs stads översiktsplan, antagen 2013

situation. Därefter sammanfattas slutsatser i ett sjätte avsnitt. Det

•

Översiktsplan för Sundbyberg, Sundbyberg 2030 – 			

sjunde avsnittet är en kort beskrivning och analys av planförslaget

urbant och hållbart, Samrådsförslag 2017.

för den nya stadskärnan. Sista avsnitten utgör en strategi, enligt

•

Vision 2030

två målbilder och sju stadsbyggnadsprinciper för analysområdets

•

Stadsbyggnadsstrategin i planprogram för Sundbybergs 		

offentliga rum För sju delområden inom den nya stadskärnans

nya stadskärna Samrådsförslag, 2016.

programområde eller i omdelbar koppling till denna ges ges en

•

Förstudie Strandpromenaden 2016-11-16

fördjupning med fokus på vad som är viktigt att arbeta vidare med

•

Utveckling av Bällstavikens strandpromenad - samman- 		

i kommande detaljplanepreocess och på längre sikt.

ställning av utvecklingsprojekt i Stockholm och Solna

att inte identiteten ska gå förlorad, sammanfattas i punktform.
Sociotopkartering, sociotopkarta och nollikarta
Sundbyberg är en stad i ständig förändring med många parallellt
pågående byggprojekt. Det innebär också kontinuerliga
omförhandlingar i detaljplaneprocesser kring förhållandet –
offentligt – privat mark. Den första uppgiften i föreliggande arbete
för konsultgruppen har varit att utreda och sammanställa och
vilka ytor som utgör offentliga friytor i Sundbyberg och vilka övriga
torgytor som upplevs och fungerar som offentliga, men som inte
är i stadens ägo. Andra parkytor har tillkommit under den korta

Underlag
Områdesindelningen av programområde och analysområde har

Tengbom inte har haft tillgång till hela analysområdet i dwg. Denna

gjorts utifrån stadsledningskontorets önskemål. Ett i uppdraget

karta är inte helt uppdaterad vad gäller byggnadsvolymer. Tengbom

centralt dokument är Grönplan Sundbyberg från år 2011, där

har också haft tillgång till City Planner för sneda vyer.

dagens parkstruktur beskrivs med en översiktlig historik, innehåll
och storlek. Grönplanen gäller och förutsätts läsas parallellt

Historik, kulturmiljöer och stadens identitet

med denna analys och strategi. Tengbom tagit del av ett rikt

Sundbyberg har många särdrag och en stark egen identitet.

underlagsmaterial för berört analysområde. Mycket information och

I en inledande översiktlig historik beskrivs bakgrund, skeenden

visioner för både planprogramområdet och Strandpromenaden

och några förändringar som har haft betydelse för formandet

utmed Bällstaån finns i tidigare framtagna strategi- och

av analysområdets offentliga rum. Historiken är ett urklipp av

styrdokument, men i inläsningsarbetet har ett behov framkommit

Stockholms länsmuseums inventering av Sundbybergs bebyggelse,

av att summera tidigare målbilder och formulera mer riktade

rapport 2016:10 från år 2016. Därefter följer en översiktlig kronologi

stadsbyggnadsprinciper med bäring på den stora stadsutveckling,

för några av analysområdets torg, gator och storre parker, vilket

som södra Sundbyberg nu står inför. Under förutsättningar görs

illustreras med historiska fotografier, kartor och kartillustrationer.

också en sammanfattande tolkning av tidigare ställningstaganden

Med syfte att studera hur tyngdpunkter i torg, gator och parkstruktur

för de offentliga rummen i Södra Sundbyberg, som en grund för

har skiftat sedan slutet av 1800-talet, har underlagskartor för

grund för de målbilder och stadsbyggnadsprinciper som ges i

den historiska delen varit äldre stadsplaner och kulturhistoriska

strategiavsnittet.

dokument, särskilt Eva Söderlinds bok ”Sundbyberg – om hus och
miljöer från bronsålder till nutid” från år 1995. Historiska foton om

En vektorunderlagskarta av dagens situation till analysen har tagits

torgens, parkernas och gatumiljöernas framväxt har kompletterat

fram utifrån en grundkarta samt underlag från Open Street Map, då

bilden från flertalet platsbesök under augusti – oktober 2017. Vilka
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kulturhistoriska särdrag som är viktiga att ha med sig framöver, för

tid som analysen har gjorts, te.x. i Högklintavägen och i Lilla Albys
gård. Denna upplevda friyta redovisas på en nollikarta. Ett annat
led i arbetet har varit att fram grunden till en sociotopkarta för
analysområdet utifrån Sundbybergs grönplan och motsvarande
underlag i Stockholm och Solna. Parker och målpunkter har
analyserats som sociotopytor samt beskrivits med bild och i
punktform för de offentliga rum som ingår i analysområdet. För
stadsdelarna Lilla Alby, Centrala Sundbyberg och Duvbos parker
har kunskap inhämtats i grönplanens avsnitt ”park för park”bde
för vilken parkmark som är parkmark och hur parkerna ansvänds,
se vidare avsnittet utemiljöns användning. Hur sociotopbegreppet
definieras och hur metoder för ett utökat arbete kring en fullständig
sociotopkarta kan göras, se vidare, Sociotophandboken (1 SBK
2003:2) - Planering av det offentliga uterummet med Stockholmarna
och sociotopkartan. För en mer detaljerad beskrivning av parkernas
innehåll, hänvisas till Grönplan Sundbyberg från år 2011. Likaså
har bullerkartor inhämtats för analysområdet och angränsande
områden, som underlag för urvalet av offentliga rum inför
tillgångsanalyser enligt Alviksmodellen.

ANDEL SOCIOTOPYTA

SOCIOTOPYTA/BOENDE

Tillgångsanalyser för parker enligt Alviksmodellen samt

underlagsmaterial för ekosystemtjänster och medborgardriven

kompletterande inventering av lekplatser och bollplaner

stadsutveckling samt varit ett bollplank under processen.

En av av flera metoder som har använts är den s k Alviksmodellen,
som syftar till att utgöra både en kvatitativ och en mer kvalitativ

Planförslaget analys

tillgångsanalys av parker och andra offentliga rum, med

Efter att dagens situation har analyserats, har planprogrammets

utgångspunkt från om ytorna redovisats som sociotoper. Metoden

ANDEL SOCIOTOPYTA

AVSTÅND TILL OLIKA TYPER
AV SOCIOTOPYTOR

SOCIOTOPYTA/BOENDE

har utvecklats av Landskapslaget och Spacescape på uppdrag av

strukturplan för den nya stadskärnan studerats avseende
parkstruktur, gatunät och bebyggelse med fokus på vilka

Exploateringskontoret, Stockholm och tillämpas regelbundet i

också en indikation på grönytornas kvalitet. Syftet är att fungera

rumsligheter och kopplingar som strukturplanen ger. Underlag har

arbeten med utvecklingsprojekt på områdesnivå i Stockholm,

som ett verktyg med vilket stadsdelar kan jämföras och diskussion

men har tidigare inte prövats i Sundbyberg. I föreliggande arbete

kan föras kring vem som har tillgång till och hur mycket. För

ER
erhållits som 3D-modell och dwg-underlag från planavdelningen,
ET

har översiktliga kvalitativa tillgångsanalyser för kategorierna

en sammanfattande beskrivning av Alviksmodellen, se avsnitt

pdf:er, daterade 170821. Trafikunderlag härstammar från alternativ

gröna mötesplatser, gröna rum, lekplatser och gröna promenader

tillgångsanalys och Stockholms stads dokument, Mäta offentlig

SOCIOT
OPYTA
3, 170914. Volymer är också inlagda från den
övergripande

tagits fram. För en kvantitativ analys har andel sociotopyta i

friyta, 2015.

planskissen över nya stadskärnan, daterad 171003. Underlagen utgör

analysområdet och andel sociotopyta i en buffertzon beräknats
samt en enkel karta tagits fram över offentlig friyta per person på

X

500 M

ANALYSOMRÅDE
BUFFERT
arbetsmaterial
från staden, varpå motsägelser
mellan dem i några

PLANOMRÅDE
AVSTÅND TILL OLIKA TYPER
Kompletterande
inventering
AV SOCIOTOPYTOR

M

daterat 170905. BTA och våningsantal för kvarteren utgår från

av urbana stadsrum

avseenden har varit naturliga. En uppdatering av programförslaget

Tillgångsanalysen har begränsningar och har behövt kompletteras,

inklusive justerad programområdesgräns har erhållits 180118 och

då den inte säger något om torg och övriga urbana kvaliteter i

medfört en justering av kartor och en översyn av framtagna texter i

Målsättningen är att sätta programområdet i sitt rumsliga

gaturum eller övriga parkytor e. t.c. Urbana stadsrum har därför

E
strategidel.
Nya volymer utmed Landsvägen kommenteras inte.
ET

sammanhang och grunda behovsanalys och framtida strategier

inventerats separat. En utökad inventering för lekplatser har också

för de offentliga rummen utifrån en kvalitativ bristanalys av dagens

gjorts under oktober.

stadsdelsområde för en nulägesanalys. (2017).

situation av ett större analysområde och omland; vilka funktioner

R

X

M

Strategi

500 M

Strategin har kopplats till två målbilder med utgångspunkt från

SOCIOTOPYTA

och möjliga ytor finns – och vad fattas? Vilka parktypologier finns

Muntliga källor och avstämningsmöten

ÖP 2030, samrådsförslag och inom detta arbete sju föreslagna

idag inom analysområdet? Vilka delar av analysområdet har

Avstämning
genom Håkan Blanck och Manne
PLANOMRÅDE med projektgruppen
ANALYSOMRÅDE
BUFFERT

stadsbyggnadsprinciper. Strategin ligger på en övergripande

brist på kvalitativa parker? Analysen ger också en indikation vilka

Berndtsson har skett vid tre tillfällen, varav representanter för Park-

nivå, men mynnar i en födjupning i 7 delområden. Dessa är:

kopplingar som saknas och vilka parker som spås få än större

och Fritid bjöds in i oktober 2017, med syfte att ringa in vilka behov av

Tunneltaksparken, Sundbybergs torg, Bällstaåns strandpromenad

betydelse framöver. Alviksmodellens tillgångsanalyser redovisar

aktivitetsytor som staden ser i nuläget.

och Båtuppläggningsplatsen samt Marabouparken, Duvmossen

schematiskt på en karta med fastlagda minimiavstånd till vardera

och Kanalparken. Denna bildar grund i Sundbybergs stads vidare

gröna mötesplatser, gröna rum, lekplatser och gröna promenader.

Workshops och breddning av konsultgruppen

diskussioner med Trafikverket kring utformningen av bjälklaget på

För att erhålla en bild av de större målpunkternas kvaliteter är

Konsultgruppen har genomfört 3 interna workshops och

tunnellocket. Strategin har illustrerats med en översiktlig skelettplan,

tillgång till offentlig friyta intressant, då det ger en möjlighet att

en workshop med Anders Mårsén, Landskapslaget med

diagram och referensbilder. Strategins fokus har varit: Vad behöver

peka ut områden med brist och eventuellt också områden med

fokus på Tunneltaksparken samt med syfte att erhålla en

utvecklas och hur kan befintliga och nya föreslagna offentliga rum

överskott. Analysen är neutral i den bemärkelsen att den kan stödja

erfarenhetsåterföring från tidigare strategiarbeten kring den nya

samverka till att stärka social hållbarhet såväl som gröna kopplingar

argument både för att nyskapa eller skydda grönytor eller för att

stadskärnan, Strandtorget, kv. Tvättstugan och strandpromenaden.

och ge ett varierat utbud av aktiviteter och funktioner?

exploatera eller förändra befintliga grönytor. Alviksmodellen ger

Landskapslaget har också bidragit med strategitext och
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STADENS
STYRDOKUMENT
I samrådsförslaget för planprogram för Sundbybergs

•

nya stadskärna, (KS-0060/2015) sammanfattas tidigare

Koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent till år 			

attraktivitet ökar också genom en hög ambition när det gäller

2020 jämfört med år 1990.

gatornas och torgens utformning och förutsättningar för ett rikt och

ställningstaganden och relevanta delar ur stadens styrdokument.
Staden har antagit Vision 2030. I föreliggande analys och

tryggt stadsliv. ”.
•

Verksamheterna ska agera långsiktigt hållbart genom 			

strategi har samrådsförslagets riktlinjer och visioner för den nya

att prioritera hänsyn till miljön och naturresurserna om 			

” Ett rikt kulturutbud är en av förutsättningarna för en attraktiv

stadskärnan varit ett underlag i formulerandet av målbilder och

det finns intressekonflikter.

stad. Olika kulturinstitutioner som konsthall, stadsbibliotek,

stadsbyggnadspinciper för utvecklingen av de offentliga rummen.
Trafikplan och cykelplan utgör också styrdokument av relevans
för uppdraget. Ett för grönstrukturen centralt styrdokument är
Grönplan för Sundbyberg, från år 2011. En kort sammanfattning av
stadens målsättning ges nedan.

RUFS 2010

teater, konstscen m.m. bidrar till en levande stad och utgör

VISION SUNDBYBERG 2020
Ett intressant och på flera sätt relevant styrdokument är Vision
Sundbybergs stadskärna 2020, vilken skrevs 2010 av externa
konsulter och godkändes av kommunfullmäktige samma år.
Den utgjorde en tidig, men framåtblickande strategi inför
planprogrammets arbete och syftade till att ange en inriktning av de

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen ingår

centrala delarna av Sundbyberg. Visionen kretsade kring en attraktiv

Sundbybergs stadskärna i en central regionkärna och vidare i

och tät stadsmiljö med kombinerad utveckling och förnyelse av

ett övergripande stadsnätverk i östra Mellansverige. Städer och

stadskärnan, med synliggjord kulturhistoria, med attraktiva parker

stadskärnor ska enligt utvecklingsplanen planeras som täta

och torg, och med de funktioner och hög tillgänglighet en modern

och innovativa stadsmiljöer för att främja ett gott stadsliv. Vid

och expansiv stad i huvudstadsregionen behöver ha. Visionsarbetet

knutpunkter vid kollektivtrafiklägen kan bebyggelsestrukturen vara

tog sitt ursprung i att beskriva Sundbybergs unika identitet och

extra tät, men också tilltalande och upplevelserik.

karaktär som en förutsättning för framtida stadsutveckling.
Sundbybergs stadskärna rymmer i sin karaktär och form flera av

SUNDBYBERGS STADS KLIMAT- OCH
HÅLLBARHETSPOLICY
Sundbybergs miljömål enligt klimat- och hållbarhetspolicyn:
•

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.

•
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Kretsloppen ska vara resurseffektiva och så långt som 			

de kriterier som vi förknippar med hållbarhet – täthet, blandade
funktioner, tillgänglighet och offentlighet. Man efterlyste ett
brett program som samtidigt länkade samman stadskärnan och
stimulerade stadens funktioner och målpunkter. De tre kärnvärdena
i visionen var: nära -charmigt- expansivt. Dokumentet lyfte också de
offentliga rummens roll som mötesplats mellan människor och att
binda samman och höja stadens attraktionskraft:
”Den framtida stadskärnan är inte ett resultat av ett eller ett fåtal
projekt utan en del i en kontinuerlig utveckling där historia, nutid och
framtid är avläsbar. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser
har en självklar roll i denna stadskärna. Parker och parksamband
är en förutsättning för att kunna utveckla stadskärnan. Detta
gäller såväl mindre parker inne bland stadskvarteren som de större
sammanhang som ges i mötet med Bällstaviken. Stadskärnans

viktiga målpunkter för stadens egna invånare och för dem som
bor och arbetar i angränsande kommuner. Den nya konsthallen i
Marabouparken och stadsbiblioteket i kvarteret Plåten kommer att
bli viktiga destinationer som höjer attraktionskraften i stadskärnan.
Tillsammans med utställnings- och konferensutrymmen, hotell,
restauranger och caféer skapas nya offentliga platser och offentliga
rum för inspirerande möten människor emellan. I Sundbyberg vill vi
premiera konst i offentliga miljöer. Bland annat genom att integrera
konstnärliga proceseer som en del av ordinarie planering.”
Evenemang och festivaler har stor betydelse för sundbybergsborna
och våra besökare. Den tradition som finns i staden ska utvecklas
oh omfatta ett brett spektrum av aktiviteter som sätter Sundbyberg
på kartan och stärker vår besöksnäring samtidigt som det lokala
föreningslivet stimuleras.
Handel är en mycket viktig funktion i stadskärnan. I den framtida
stadskärnan ska handelsutbudet stärkas med nya butiker. I
en utvecklad samverkan med annan service och kultur och i
samarbete med fastighetsägare, rörelseidkare och staden skapas
förutsättningar för den positiva utvecklingsspiral som följer av att
handel föder handel. Det är med en särskild god stadskärnemiljö som
centrala Sundbyberg kan konkurrera med andra handelsområden.
Stadens höga ambitioner när det gäller en ren och vacker stad
stärker attraktionsvärdet.” (sid 8)
Vision Sundbybergs stadskärna 2020 lyfte en av stadsbyggandets
viktigaste uppgifte; att skapa attraktiva platser för stadens invånare
och besökare. Parker fyller en viktig funktion som lungor och som
mötesplatser. Ett strategiskt arbete inleddes efter att visionen

antagits, vilket bl.a. fått till effekt att Landsvägens och Vasagatan

och uppvuxna träd i det f d industriområdet Ulvsunda och Mariehäll

”Grönstrukturen är en väv av grönska och vatten som människor kan

gaturum har rusats upp vid kvarteret Banken. Tuvanparkens

nu omvandlas till bostadsområden.

nå från de stora kommunikationsstråken och bebyggelseområden. En

upprustning och sammanläkning med nya parkytor vid Bällstaviken
och vitaliseringen av Tornparken var också en följd av den inledande
strategin.

sammanhängande grönstruktur ger bl.a. följande mervärden:

GRÖNPLAN 2011

•

Stora och varierade friluftsområden och aktivitetsplatser

•

Närhet mellan bostad och stora naturområden

•

Mötesplatser utanför stadsmiljön

•

Möjlighet till rik biologisk mångfald

•

Kulturlandskap och historiska spår som ger lokal 			

Ett för detta arbete viktigt styrdokument är Sundbybergs grönplan,

FÖRSTUDIE 2016 OCH STRATEGIDOKUMENT STRANDPROMENADEN
2009.

som ska läsas som ett underlag till översiktsplanering och ett

Sundbyberg bedriver ett strategiskt arbete att tillgängliggöra

grönytor, liksom dess potential och brister ur ett ekologiskt, socialt

strandpromenaden utmed Bällstaviken. En studie som omfattade

och kulturellt perspektiv. Syftet är att ta tillvara på potentialen i

hela strandpromenaden längs Bällstaviken, från Annedal

grönstrukturen och att skydda och utveckla dess värden och olika

och Ekbacken i norr till Solna i söder genomfördes år 2009 av

karaktärer, att utgöra underlag i den framtida planeringen och

NOD/C-o-m-b-i-n-e. Studien beskrev ett antal delområden och

skötseln samt visa på kopplingar och samband på en lokal och

problempunkter och gav initiala förslag på hur de kunde åtgärdas

regional nivå.

•

God tillgänglighet genom kollektivtrafiksystemet

(sträckan norr om Bällstabro fram till kommungräns ) mer tillgänglig

God tillgänglighet till ett grönområde handlar, enligt grönplanen,

•

Ett stadsbyggnadselement som bidrar till stadsbygdens 		

samt utveckla en varierad och upplevelserik strandpromenad

både om den fysiska nåbarheten och den mentala tillgängligheten.

med ökad vattenkontakt och öka tryggheten. Därefter har

Den fysiska nåbarheten påverkas av det faktiska avståndet till ett

stadsmiljö- och serviceförvaltningen genomfört en förstudie år

grönområde, av barriärer som skiljer grönområdet från bebyggelsen

2016, som utrett de fysiska och planmässiga förutsättningarna att

och av möjligheten att ta sig ut till området. Den mentala

utveckla Strandpromenaden till ett offentligt, tillgängligt, tryggt

tillgängligheten kan påverkas av kulturella skäl, av otrygghet och

och sammanhängande stråk. Markägoförhållanden är längs vissa

ovana eller t.e.x. att man kanske inte vet om att parken finns eller

sträckor försvårande, men strategin syftar till ett samlat grepp och

var en park ligger. Stadens målsättning är också att den biologiska

ett långsiktigt arbete. I en bilaga sammanställdes de angränsande

mångfalden ska värnas och förstärkas, både i grönområden och

utvecklingsprojekt som pågår i Solna och Stockholm och som i

värdefulla stråk och kopplingar och länkar däremellan. I grönplanen

delar också innebär en utveckling av strandpromenaden i dessa

påtalas bl.a. att vid ökat exploateringstryck ökar behovet av

sträckor. Solna stad ser strandpromenaden längs Ulvsundasjön och

tätortsnära grönska och goda kopplingar mellan grönområden.

Bällstaviken som ett mycket viktigt strövområde , då tillgängligheten

Grönplanen delar också in gröntyperna i flera element och

till Hagaparken och Brunnsviken är begränsad för boende i

karaktärer, varav typerna naturreservat och privatägd bostadsnära

Huvudsta och stråket ger möjlighet till en värdefull koppling

natur (exempelvis bostadsgårdar och villaträdgårdar) inte

mellan Kungsholmen via Karlbergs slott och Huvusta gård vidare

behandlas i detta dokument Sundbyberg stad har värdefull natur,

till Sundbyberg. Stockholm stad ser strandpromenaden som ett

som ingår i Järvakilen genom Igelbäckens naturreservat, samt

tvåsidigt stråk med stor utvecklingspotential och med en etablerad

Järvafältet, vilket är ett mycket välbesökt friluftsområde. Länkarna

värdefull naturlig strandkaraktär, när bristen på parker och friytor

dit, ingår dock i denna analys.

handlingsprogram för Sundbybergs parker och grönområden. Här
beskrivs kommunens grönstruktur idag på en övergripande nivå och
stadsdelsvis, d.v.s. parker, naturmark, grönstråk, länkar och andra

förankring

över tid för att göra strandzonen utmed Bällstaviken och Bällstaån
urbana kvaliteter
•

Bättre folkhälsa
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ÖVERSIKTSPLAN 2030 SAMRÅDSFÖRSLAG OCH VISION
Vid tiden för planprogrammets samråd i april 2016 var ännu inte den
nya översiktsplanens (ÖP 2030) samrådsförslag framme, men under

Nya målbilder och strategier för Sundbybergs stadsutveckling

Nödvändigheten av att beakta ekosystemtjänster i alla

sammanfattas i följande punkter:

planeringsprocesser anses idag som en självklarhet i en hållbar
stadsutveckling. I den antagna visionen 20130 är Sundbybergs stads

En sammanhållen stad

riktlinjer formulerade under rubriken Den Smarta Staden enligt

av kommunfullmäktige år 2016.

Med hjälp av nya kvarter, mötesplatser och gröna stråk 		

nedan ( sid 34 - )

I samrådsförslaget till den nya översiktsplanen för Sundbyberg 2030

att röra sig i staden till fots och med cykel.

maj - augusti har den varit ute på remiss . Vision 2030 har antagits

– urbant och hållbart sammanfattas stadens vision i kärnvärdena
”levande – nytänkande – tillsammans”. Att Sundbyberg växer snabbt

•

kopplas staden samman i en stadsväv. Det ska bli enklare 		

•

omsorg ska hålla jämna steg med stadens tillväxt.
•

lågpunkter ses som en resurs som möjliggör fördröjning och
hantering av stora vattenmängder.

		

för stadsliv. Stadens centrala läge i en dynamisk 			
förstadsregion bidrar till Sundbybergs identitet.

för alla människor oavsett livsstil eller förutsättningar.” Barnens

•

Ytorna bör utformas multifunktionellt, till exempel kan
parkområden anläggas i dessa lägen och utformas så att de kan
fungera som översvämningsytor.

•

Grönska och vatten
Den goda tillgängligheten till grönområden och vatten 		

planeringen. Vid utvecklingen av stadsdelar ska karaktärsdrag och

ger förutsättningar för livskvalitet. Igelbäckens natur-

kulturhistoriska värden i bebyggelse och landskap tas tillvara.

reservat, Lötsjön och Golfängarna samt Bällstavikens 			

En del av strategin rör höga kvalitetskrav för nyuppförda miljöer, som

strandpromenad ska utvecklas. Nya parker och gröna 			

ska spegla vår samtid, men också utgå från platsens förutsättningar

stadsrum ska utvecklas i stadens utvecklingsområden.

och med respekt för Sundbybergs särart och karaktär till en

ner i mindre.

För att bygga ett robust samhälle behöver dagvattensystemet

bo och arbeta här och för att skapa bättre förutsättningar

världen får plats – en stad för dig och hela ditt liv…. Här finns plats

stadsbilden eftersträvas och större enheter och kvarter ska brytas

•

Levande stadsrum
Hela staden ska utvecklas för att ge möjlighet att

kan känna sig välkomna och trygga. ”Det är en stad där hela

människor i alla åldrar, med olika behov. Mångfald och variation i

varmare klimat och för att jämna ut kraftigare vattenflöden.

kompletteras med säkra avrinningsvägar på ytan och befintliga

skapas en ännu bättre offentlig miljö med mötesplatser där alla

för att stärka stadens identitet och stimulera till möten mellan

Värna stadens grönska för sin funktion att mildra effekterna av ett

av servicefunktioner såsom förskola, skola och äldre-			

Tillgänglighet, jämlikhet och jämställdhet är viktiga ledord i

tilltalande helhet. Inte minst de offentliga rummen ska utformas

•

och aktiviteter för människor i alla åldrar. Utbyggnaden 		

har stärkts genom kärnvärdenas definition i översiktsplanen.

med funktionsvariationer ska utgöra viktiga utgångspunkter i

översvämningar.

storlek. Nya mötesplatser och rum ska ge rum för samvaro 		

sig delaktig i sin stad. Stadens fokus på den sociala hållbarheten

och de äldres perspektiv, liksom framkomlighet för människor

Plats för alla
I Sundbyberg ska det finnas plats för hushåll i olika 		

främja möten och social samvaro – att se och bli sedd och känna

miljön ska främja rörelse. Genom ökad delaktighet i planeringen

Reservera nödvändiga ytor för dagvattenhantering. Använd
mångfunktionella ytor för att begränsa konsekvenserna av

gör att kraven är höga på hur den offentliga miljön verkar för att

den fortsatta utvecklingen av stadens platser. Den offentliga

•

•

Den smarta och hållbara staden
Sundbyberg ska utvecklas med hjälp av nya smarta 			
lösningar som gör vår tillvaro lättare och som kan minska 		
vår påverkan på miljön.
Visionsbild, från Vision 2030. Källa: SBG_vision 2013_tidning.pdf
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STADENS MÅLBILDER
FÖR SOCIALT HÅLLBAR
STADSUTVECKLING

CYKELPLAN OCH TRAFIKPLAN 2012

FRAMTIDSDIALOGEN 2013-2014

Sundbyberg stad har formulerat ett antal trafikmål både i

Ett tidigare dialogarbete kring hur den nya stadskärnan ska se ut

sin översiktsplan 2013 och i sina styrdokument Trafikplan för

har genomförts av det kommunala bolaget Sundbybergs stadshus

Utifrån nämnda styrdokument och en sammanställning av

Sundbyberg och Cykelplan för Sundbyberg, båda från år 2012.

infrastruktur AB i nära samarbete med staden. Nära 500 synpunkter

Framtidsdialogens slutsatser år 2014 har en sammanfattning

Dessa är:

samlades in via formulär, enkäter och intressentdialoger. Syftet

av stadens målbilder för en socialt hållbar stadsutveckling i

med projektet var att allmänheten, berörda fastighetsägare och

Södra Sundbyberg gjorts under två rubriker; stärkt, urban och
sammanlänkad stad samt hållbar stad.

•

Genomfartstrafiken i Sundbyberg ska minska (Översiktsplanen)

andra aktörer skulle ges en gemensam arena för dialog. Genom

•

Fordonstrafikens hastigheter ska anpassas till omgivningen

dialogarbetet framkom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader

(Översiktsplanen)

och platser, liksom parker och parksamband har en självklar roll

Det ska vara enkelt att förflytta sig till fots och med cykel

i den nya stadskärnan. En vision formulerades som ett resultat av

både mellan stadsdelar och till angränsande kommuner

dialogen att den framtida stadskärnan ska avspegla “en kontinuerlig

(Översiktsplanen)

utveckling där historia, nutid och framtid är avsläsbar”. Ytterligare

Det ska inte vara nödvändigt att åka bil för att ta sig till olika

önskemål som framkom var behovet av en mångfald av och

platser i staden (Översiktsplanen)

bredd på aktiviteter, grönområden och kultur, men också förslag

•

Stärkt stadskärna i en stark region

Kollektivtrafiken ska byggas ut för att få funktionella förbindelser

på riktade aktiviteter på tunneltaket med syfte att få en attraktiv

•

Resecentrum - Stärkt trafiknod och tydlig organisering

till och från alla stadsdelar (Översiktsplanen)

utemiljö med naturliga mötesplatser för ungdomar. Mer finns att läsa

•

Orienterbar stad

Gång- och cykeltrafikanternas framkomlighet ska förbättras

i sammanfattningen Framtidsdialog Sundbybergs nya stadsklärna,

•

Upplevelserik och livfull stad

(Vision för Sundbybergs stadskärna 2020)

Projektrapport, april 2014.

•

Trygg och omhändertagen stad

•

•
•
•

Stärkt, urban och sammanlänkad stad
•

Urban och tät stad - gammalt och nytt i kontrast och 			
med synergieffekter

•

Stärkt identitet utifrån kvaliteter och kulturhistoriskt 			
värdefulla miljöer i stadsrummet

Integrerade stadsrum inne/ute med aktiva bottenvåningar
•

Variation mellan lugna och aktiva miljöer

•

Kopplingar mot omgivningar stärks

•

Ger mer närhet i utbud och puls
Hållbar stad

•

En stad för alla – mångfald, tillgänglighet och brett utbud 		
i målgrupper

Värderingsbild från processen utifrån medborgardialogen.

•

Barn-och ungdomsperspektiv är en självklarhet

•

Äldreperspektiv är en självklarhet

•

Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv är en självklarhet

•

Grönstrukturen främjar rörelse

•

Grön stad - ekosystemtjänster ges plats i staden

•

Rum för möten – alla inkluderas

•

Identitet och karakteristiska särdrag att värna

•

Medborgardialoger och brukarmedverkan över tid
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Historiskt flygfoto över Sundbyberg, 1930-tal. Rutnätsstadens gator anger tydliga riktningar. Till vänster i bild är Tulegatan och vidare koppling med det större rekreations- och idrottsområdet Lötsjön
och Sundbybergs IP. Stadskärnan växer fram. Andel grönska i staden är stor inom kvarteren. Signalfabriken är ännu inte byggd. Källa: Sundbybergs stadsmuseum.
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2. HISTORIK OCH
KULTURHISTORISKA SÄRDRAG

15

STADSKÄRNANS
FRAMVÄXT
I en inledande översiktlig historik beskrivs bakgrund, skeenden
och några förändringar som har haft betydelse för formandet
av centrala Sundbyberg, alltså den stadsstruktur som den nya
stadskärnan ska möta. Stadens framväxt har skilt sig åt norr
om och söder om järnvägen, men båda delar är i lika hög grad
värdebärande för stadens identitet och har kulturhistoriska värden
att förhålla sig till. Nedan avsnitt kring stadens framväxt utgör
inledningsvis ett utdrag ur Stockholms läns museums historik
“Sundbybergs bebyggelse”, antikvariskt kunskapsunderlag
(Hammarskiöld, R och Hjalmarsson, H, 2016:10). Det togs fram
på uppdrag av Sundbyberg stad under hösten 2016 inom ramen
för översiktsplanearbetet och har även tjänat som underlag

HISTORIK
1870-1900 SUNDBYBERG DOMINERAS AV TRÄHUSBEBYGGELSE

1900-1942 RUTNÄTSPLAN MED FLERBOSTADSBEBYGGELSE OCH

“Under 1870-talets andra hälft utvecklades samhället Sundbyberg,

INDUSTRIER I STADSBILDEN

som en av Stockholms första förorter. Startskottet var öppnandet av

“Den första stadsplanen antogs 1888 och utformades som en klassisk

Stockholm-Westerås-Bergslagens järnväg 1876, då en järnvägsstation

rutnätsplan. På 1880-talet började Löfström även sälja industrimark.

förlades till Sundbybergs gård. Gårdsägaren Anders Petter Löfström

Därmed kom Sundbyberg att utvecklas till ett mer självständigt

insåg genast fördelen av läget invid järnvägen. Tomter avstyckades

industri-och stationssamhälle, som 1888 bröts ut ur Bromma socken

och såldes, främst till arbetare som fick pendlingsavstånd till

och bildade köping. De första industrierna var småskaliga, men kring

Stockholm där bostadsbristen var svår. Bebyggelsen som växte fram

sekelskiftet 1900 fanns större etableringar, med Max Sieverts Fabriks

bestod främst av friliggande trähus med omgivande trädgårdar.

AB som mest framträdande exempel. Redan under första hälften av

Ett salutorg ungefär på platsen för dagens torg blev tidigt

1900-talet inleddes rivningen av ortens ursprungliga träbebyggelse,

samlingsplatsen framför andra.”

till följd av starkt ökat bostadsbehov. Avgörande blev att Sundbyberg
fick stadsprivilegier 1927. Tomterna slogs vartefter samman för att ge

i föreliggande analys. Uppgiften till länsmuseet var att på en

plats åt flerbostadshus, övervägande med slätputsade fasader, vilka

översiktlig nivå identifiera och värdera byggnader och miljöer

idag dominerar Sundbybergs innerstad.”

av intresse för kulturmiljövården. Kartorna på siduppslaget har
erhållits av Sundbybergs planehet inom ramen för detta uppdrag.
Förtydligande pilar av utvalda gator och färgmarkeringar på
utvalda platser har utförts av Tengbom.

Plankarta över Sundbyberg från 1898, som visar rutnätstadens
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Plan över Sundbyberg 1881 med markerade rosa ytor för dels torg

planstruktur. Landsvägen kopplar mot Esplanaden och

och stationsläge samt angöringsbryggan från Bällstaån strax öster

Löfströms allé/tidigare allén. Övergång över järnvägen vid

om Bällstbro. Rosa pilar markerar Landsvägen och koppling mot

Stationsgatan och Esplanaden (rosa). Fredsgatan och Rosengatan

Stationsgatan. Källa: Sundbyberg stad, planenheten.

(blått) kopplar mot Tulegatan. Sturegatan i orange. Källa: Sundbyberg
stad, planenheten.

1942 - STADSUTVECKLINGEN FÖRÄNDRAS - FÖRST ÖPPEN OCH
GRÖN STADSBILD , SEDAN MER STORSKALIG OCH FÖRTÄTAD OCH
MED FÖRSKUTEN TYNGDPUNKT NORRUT
“År 1941 antog Sundbybergs stadsfullmäktige en ny stadsplan,

alla återstående trähus och flertalet äldre industribyggnader.

Under 1960- och 70-talen tillkom ytterligare lamellhus, anpassade

stadfäst av Kunglig Maj: t den 30/4 1942. Stadsplanen, utarbetad

Däremot behölls åtskilliga stenhus från första hälften av 1900-talet.

till 1942 års stadsplan, samt ett mindre antal kvartersstora

av stadsarkitekt Nils Sterner, har i hög grad styrt hur staden sedan

En del större industribyggnader byggdes om till bostäder. Stigande

byggnadskomplex. På södra sidan järnvägen revs ett kvarter

dess utformats. Vid planens tillkomsttid inleddes en omfattande

bygg- och markkostnader medförde att stadsplanens idéer om

sekelskiftesbyggnader, för att ersättas med ett enda, bågformigt

byggnadsverksamhet. På Sterners förslag infördes lamellhus som

grönska i staden delvis övergavs.

bostadshus, i kvarteret Banken.

grönska. Enligt planen förlades byggnaderna i huvudsak med

Hushöjderna steg och på en del gårdsrum uppfördes låga

Dock svepte ingen rivningsvåg genom Sundbyberg, så som skedde i

kortsidorna vända mot gatan i befintlig rutnätsplan. Mellan husen

tillbyggnader. Med förnyelsen försköts stadens tyngdpunkt norrut.

många andra svenska städer under 1960- och 70-talet. Sundbybergs

skulle gårdar med mycket grönska anläggas.

Sturegatan blev viktigaste affärsstråket. I gengäld minskade

bebyggelse hade vid det laget redan blivit modern och storskalig.”

genom sitt fristående läge skulle medge merplats för sol, ljus och

betydelsen för Landsvägen och torget söder om järnvägen.
Stadsplanen syftade till att i princip all befintlig bebyggelse skulle

Omgivande butiker och verksamheter flyttade därifrån eller lades

rivas. Så skedde inte, men under kommande årtionden revs nästan

ned.

Stadsplan för Sundbybergs stad, 1942 visar Sundbybergs torg och

Officiella Stockholmskartan 32 Bromma K:a visar Stockholms,

idrottsplats i mitten med vidare koppling mot Råstasjön och Råsunda.

koppling mot Landsvägen och Stationsgatan, samt parker och

Sundbybergs och Solnas utbyggnad i mitten av 1950-talet. Bland

Landsvägen övergår i Hagavägen och Tulegatan i Råsundavägen.

rumsbildningar utmed Landsvägen. Tornparken har fått utökad yta

annat syns Bromma flygplats, Mariehäll och Solvalla i söder samt

Spårvägen förenar Solna och Sundbyberg. I öster Haga och

och fler parker har tillkommit i Hästhagen och norr om Tulgatan.

Idrotts- och rekreationsområdet Golfängarna med Sundbybergs

Hagalund. Källa: Stockholmskällan, 1954.

Kvarteren blir mer öppna i sin struktur. Källa: Sundbyberg stad,
planenheten.
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SUNDBYBERGS
OFFENTLIGA RUM
- EN ÅTERBLICK
PÅ STADSLIV OCH
MÖTESPLATSER
Inom ramen för denna analys, har arbetet lagt fokus på att
bredda berättelsen och förmedla något mer om analysområdets
offentliga rum i en kulturhistorisk kontext. Nedan visas några
nedslag uppdelat efter torg, större gator och några kulturbärande
parker, varav Marabouparken och Tornparken, Sundbybergs
torg och gamla järnvägspark lyfts fram genom äldre och nyare
fotografier, kartor och kartillustrationer. Dessa bedöms ha haft
en betydelsfull roll i stadens kulturhistoriska berättelser och är i
särskilt hög grad bärare av stadens identitet och offentlighet när
stadens stadsliv och mötesplatser undersökts. Miljöerna sätts in i
sitt sammanhang i Eva Söderlinds bok ”Sundbyberg – om hus och
miljöer från bronsålder till nutid” från år 1995. Även Stockholms
länsmuseums karakterisering har utgjort kunskapsunderlag
tillsammans med grönplanen.

TORGET OCH JÄRNVÄGSPARKEN
1900-TAL

•

1960-TAL

•

Enkelt salutorg med bodar och mötesplats

•

Ny stations-, butiks- och kontorsbyggnad i 7 våningar tillkom år

•

Torget ramades in av träbyggnader fram till 1930-tal

1960 - viktig markör för sin tid
•

Den äldre stationsbyggnaden revs samma år, 1960 och då även

1930-40-TAL

järnvägsparken. Stadsförnyelsen innebar mer hårdgjorda ytor

•

Torget övergår till stadstorg

utmed Landsvägen.

•

Fontänen av Carl Fagerberg har tillkommit efter 1933

•

Torget har uppgraderats till fintorg

•

Kantas av officiella byggnader; stadshus och bank

1960-80-TAL

•

Järnvägskorsning består

•

Ny form på torget - torget förlängs och Järnvägsparken utgår

•

Kioskbyggnader har tillkommit

•

Ny gångtunnel 1963 under järnvägen, Stationsgatan stängs.

•

Bangatan leder runt byggnaden

•

Tunnelbaneentréer 1985

•

Låga gatuträd och häck mot spåren

•

Gatuplanteringar längs Landsvägen

•

Plantering med solläge och vy mot Landsvägen

•

När kommunen lämnar stadshuset 1985 mister torget offentliga

•

En ny, högre skala införs mot Landsvägen

funktioner
1950-TAL
Förbindelselänk består till norra delen av stadskärnan via

1990-TAL

Stationsgatan

•

Funktion busstorg och omstigningstorg

•

Stationsdel fortfarande avskild från torget

•

Klippta lindar längs västra och södra sidan av torget

•

Parkdel med gångväg och höga tröd i Järnvägsparken

•

2000-TAL

Sundbybergs station, år 1904. Källa: Sundbybergs stad
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•

Torget mer hårdgjort

•

Klippta lindar, men också högre träd

Sundbybergs torg, tidigt 1900-tal. Fotograf: P W Andersson. Källa:

Sundbyberg Torget, 1930-tal. Källa: AB Alga, Stockholm (PB 71564),

Sundbybergs stadsmuseum

281_1330.jpg, Sundbybergs stadsmuseum

Vy mot Landsvägen och torget med planteringar, 1980-tal.
Fotograf: Olle Johansson. Källa: Sundbybergs stadsmuseum.
Flygfoto över Järnvägsparken, Landsvägen och Stationsgatan, troligt
Flygfoto från syd, Sundbybergs torg, tidigt 1950-tal

1950-tal. Fotograf: Olle Johansson. Källa: Sundbybergs stadsmuseum.

Källa: Oscar Bladh (PB 712603)

Sundbybergs torg, vy mot Stadshuset tidigt 1940-tal

Foto av vy från f.d. stadshuset 1990-tal över det österut förlängda

Källa: Sundbybergs stad

torget och med Landsvägen till höger i bild. Klippta lindar kantar
torget mot spårområdet och utgör fond framför byggnaden.
Gamla och nya Sundbybergs station år 1960. Fotograf: Nils Olsson.
Källa: Sundbybergs stadsmuseum

Paviljongbyggnaden blockerar sikten mot Stationsgatan. Källa: Eva
Söderlinds bok Sundbyberg - om hus och miljöer från bronsålder till
nutid.
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LANDSVÄGEN OCH BÄLLSTABRO

STATIONSGATAN

1600-1900-TAL ÄLDRE KUNGSVÄG FRÅN DROTTNINGHOLM

1900-10-TAL

•

Från 1690, när träbro anlades vid Bällstabro fram till 1787

•

Gatan tidig i strukturen och hette först Bergsgatan

huvudförbindelse norrut från Drottningholm, därefter togs en ny

•

Länkade torget upp mot Kyrkan och Kyrkoparken

färdväg i bruk över Traneberg.

•

Många och relativt uppvuxna träd längs spåren runt förra

•

sekelskiftet

Tidig huvudgata i Sundbyberg och med stark koppling till både
järnvägsstationen och vidare mot Solna.

•

TrädplanterIngar används som orienterande element utmed
spåren och på viktiga gator

1900-30-TAL
Varierad bebyggelse längs Landsvägen med levande

1920-30-TAL

bottenvåningar och småstadskaraktär

•

Trädplanteringar

•

Bällstabro byggdes om till rullbro 1896, fram till 1936.

•

Varierad bebyggele mellan Järnvägsgatan och Sturegatan

•

torget och Landsvägen har nära stadsmässigt samband

•

Starkt rumsligt samband med torget och stadsmässig koppling

•

Samlande affärsgata med många platser och gröna osaser

•

stadsgatan utvecklas parallellt med parkstruktur

•

Central övergång/passage över spåren

•

Nära Bällstabro låg fabriksbyggnader

•

Ny viktig fondbyggnad Stationsgatan 1 - Konsumbutik

•

Stor andel gatuträd och breda trottoarer

•

I korsningen mot Esplanaden låg f.d. kv. Banken

•

Tidig bild på Landsvägen, 1910-1920-tal, då gatan innehöll stor andel
gatuträd och ett levande stadsliv. Källa: Sundbybergs stadsmuseum.

med stadskärnan norr om spåren

1930-60-TAL
•

Nuvarande bro byggdes 1936 och breddades 1958.

•

Nybyggnader under 1940 och 1950-talet längs Landsvägen och
nära torget

•

Kv. Banken revs och ersattes med en enda kvarterstäckande
storskalig byggnad ,tillkommen som arbetarbostäder

•

Stadsparken bebyggdes

•

Fortfarande attraktiv handelsgata och med stark koppling till
torget

1970-TAL - 2000-TAL
Vy mot Signalfabriken. Till höger Stadsparkens grönska, som välver sig
ut i gaturummet. Källa: 2909_1670.jpg. Sundbybergs stadsmuseum.

•

Alltmer trafikerad gata och med många slutna kvarter österut

•

En parallell spårvägsbro togs i bruk år 2013. Landsvägen fick
därmed tvärbana med stationslägen utmed sträckan.

•

Upprustning med nya platsbildningar med sittplatser och ny
stenbeläggning
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Foto av ett fotografi över Stationsgatan med Mejeriet till vänster i bild.
Källa: ur Eva Söderlinds bok Sundbyberg - om hus och miljöer från
bronsålder till nutid.

JÄRNVÄGSGATAN

ESPLANADEN

FREDSGATAN

1930-40-TAL

1900-TAL

1900-TAL

•

•

•

Funktionalismens byggnadssätt med öppna kvarter och gröna
gårdar mot gatan

•

Viktig koppling mellan Löfströms allé över järnvägen mot
Vegagatan i rutnätsplanen

Viktig koppling mellan Järnvägsgatan och Tulegatan i
rutnätsplanen

Trädplanteringar redan stora - lind och alm - sluter gaturummet

•

vy med Tornparken och vattentornet i fonden

mot söder

•

Kvarteret Presstorp byggs i korsning Esplanaden - Vegatatan -

1930-TAL

Sturegatan 1911-1912

•

Spårvägsgata med stor bredd

•

Småskalig bebyggelse möter flerbostadsbyggelse

•

Beskurna gatuträd

•

Levande bottenvåningar, mycket handel och restauranger

•

Berghällar och bergskärningar tittar fram mot gatan

1920-40-TAL

•

Spårvägslinje längs del av sträckan tar plats i gaturummet

•

Trädallé

1950-70-TAL

•

Ny viktig fondbyggnad Stationsgatan 1 - Konsumbutik

•

Smalare gata

•

Platsbildning med plantering i mitt

•

Bio Scala invigs 1934

•

Breda trottoarer

•

50-talets formspråk med egen karaktär i Sundbyberg

•

Macaronifabriken viktig byggnad, Järnvägsgatan 66 - har

•

Grönska utmed förgårdsmark på vardera sidan av gatan

•

Breda trottoarer och aktiv bottenvåning mot väster i solläge

industrihistoriskt värde

•

Passage över järnvägen

•

Småskalig bebyggelse möter flerbostadsbyggelse

•

Vegatrappan förbinder Esplanaden med Tornparken

•

Östra sidan har murar/bergvägg, men grönska mot gatan

•

Sundbybergs simhall byggs 1977 i norr om Fredsgatan

•

Stadsmässig rondell i korsning mot Tulegatan

1950-TAL
•

Allé har kortats

•

Träd dungar på gårdar och längs spåren ger rytm

•

Spårväg tar plats i gaturummet

Fredsgatan ingick i rutnätsplanen, men fick en egen karaktär och
Järnvägsgatan år 1948. Fotot visar hur de öppna gårdarnas grönska

Esplanaden, vykort med spårvagn i korsning med Järnvägsgatan.

formspråk i den nya stadsdelen med breda trottoarer, plantering

berikar gaturummet och också gatuträd utmed spår och gata i valda

Källa: 2817_1588.jpg., Sundbybergs stadsmuseum.

i mitt och med aktiva bottenvåningar mot väster i solläge och

lägen. Källa: 2891_1657.jpg, Sundbybergs stadsmuseum.

stadsmässig rondell i korsning mot Tulegatan. 1950-tal.
Källa: 2865_1633.jpg., Sundbybergs stadsmuseum.
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STUREGATAN OCH NYBERGS TORG
1910-20-TAL
•

Trädallé

•

Brokig småstadskaraktär med småindustrier och boende

•

Affärsgata och gata att flanera längs

•

Mejeriets nyklassistiska tegelbyggnader från 1920-talet är
karaktärsskapande och leder in till Nybergs torg.

•

Skolbyggnad etableras

1940-TAL
Sturegatan, tidig bild. Foto: PW Andersson,Sundbybergs stadsmuseum.

•

Många hus från 1920-40 -talet och med både öppet och slutet
byggnadssätt

•

Trädallé kvar i strukturen och småskalig grön gatumiljö

•

Livfullt stadsliv och Sundbybergsk identitet: skola, ölhak, Folkets
hus, Mejeriet, 3 biografer m. fl

•

Breda trottoarer

•

Handelsgatan utvecklas med fler etableringar

•

Vardagsliv - småstadskvalitet kvar

•

Huvudsakligen bebyggelse i fyra våningar

EPA på Sturegatan 13 ersätter en äldre EPA-butik på samma gata.
Fotograf: Lindstedt. Sundbybergs stadsmuseum.

1960-TAL
•

EPA-varuhus invigs inklusive Försäkringskassa

•

De östra delarna av Sturegatan moderniseras och blir mer
storskaliga

Sturegatan, 1940-tal. Källa: PB_711247_Sturegatan_Pressbyrån.

•

Centrum byter karaktär mellan Sturegatan och Järnvägsgatan i
öster

1980-TAL
•

Trädallé kvar i strukturen

•

Folklig gatufest längs gatan och på Nybergs torg hålls i augusti
sedan år 1986

•

Karaktären intakt i centrala delar, men modernare byggnader
mot öster efter 1960-talet

Surströmmingskalas och kräftskiva i augusti är en tradition, som
levandegör Sturegatan. Källa: Kennet Ruona, 1987 ur Eva Söderlinds
bok Sundbyberg - om hus och miljöer från bronsålder till nutid.
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•

Biografer stänger längs gatan, men Bristol övergår till teater för
bl.a. Friteatern efter 1977

Kräftskivan inne på Nybergs torg i augusti är ett välbesökt
evenemang. Källa: Sundbybergs stadskärneförening, web.
Okänt årtal.

TORNPARKEN
1910-TAL
•

Vattentorn uppförs efter Ivar Tengboms ritningar år 1912 och blir
ett tydligt landmärke i rutnätsstaden.

•

Natur och hällar och bildar en stomme i rutnätsplanen

1940-TAL
•

Parkanläggningen moderniseras runt 1941 med bl.a en dansbana
och med parklek

•

Vattentornets funktion försvinner

•

Stor betydelse för Sundbybergsborna

•

Given samlingsplats 1 maj samt midsommarfirande och Valborg

•

Tålig parkstomme med naturkaraktär, som utökats i storlek efter
de tidigaste stadsplanerna

•

Utkikspunkt

•

Goda kopplingar till Esplanaden och Fågelsången

Vattentornet med en yngre parkanläggning, 1940-tal. Källa:
2676_1407.jpg, Sundbybergs stadsmuseum.

2000-TAL
•

Efter 2005 vitaliseras parken i samband med att vattentornet
öppnas upp som en ny målpunkt med kafé och restaurang

•

Lekplatsen moderniseras

Demonstration i Tornparken 1 maj. Källa: 8988_11660.jpg, Sundbybergs
stadsmuseum.

Dansbanan i Tornparken utgjorde en målpunkt. Källa: 3406_2491.jpg,
Sundbybergs stadsmuseum.
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MARABOUPARKEN
1910-20-TAL

2000-TAL-

•

•

Företaget Marabou etableras i Sundbyberg 1916 och påbörjade
byggandet av sina industrier, varav några ritades av Ingvar
Tengbom. En mindre röd tegelbyggnad finns kvar.

Sundbybergs stad tog över parken i sin ägo år 2002 (2006 ????)
och Marabouparken utgör sedan dess kommunal parkmark.

•

År 2010 flyttar konsthallen in sin verksamhet i gamla
kakaolaboratoriet. Verksamheten utökas med restaurang med

1930-60-TAL

uteservering i Marabouparken. Både park och konsthall blir ett

•

stort besöksmål.

På 1930-talet utvidgade Marabou området i och med
markförvärv av f.d. Sundbybergs gård, mot villkor att

•

Ett vårdprogram har tagits fram år 2012 av Sven Hermelin kontor,

allmänheten fick tillträde till den parkanläggning som man avsåg

där parkens stora bevarandevärden som en kulturhistorisk

att anlägga för sin personal. Parkens tillblivelse var en mycket

modernistisk parkanläggning, avskild från omgivande gator

medveten strategi från ett socialt ansvarstagande företag

och från Bällstaåns miljöer lyfts fram. Parkens grundläggande

att realisera allas rätt till hälsosam och estetiskt tilltalande

karaktär är en komposition där park och byggnader samspelar –

rekreations- och arbetsmiljö. Anläggningen var från början tänkt

som i en egen värld, avskild från den omgivande staden, bl.a. en

att utgöra en helhetsmiljö. Parken kom i hög grad barn och de

ny entré och ny lekplats har infogats i parken.

arbetande kvinnorna till del.
•

•

•

IIllustrationesplanen visar ryggen av grönska mot väster och söder
samt parkens uppdelning i en övre , mer formell del och en lägre,
öppnare del. Plan för Marabous chokladfabrik i Sundbyberg. Sven A
Hermelin och Weborn Landskapsarkitekter. 1937. Källa: web.

2016 En ansökan om att göra Marabouparken till byggnadsminne

En grupp gula tegelbyggnader, ritade av Arthur von

prövas för närvarande av länsstyrelsen med syfte att höja

Schmalensee tillkom under åren 1930-1970. År 1943 stod en ny

parkens lagskydd inför framtida exploatering och definiera

fabrik och laboratorium färdigt.

ett respektavstånd till parkanläggningen, om den fortsatt

Marabouparken i anslutning till och i samverkan med von

ska kunna vara en grön oas och ett slutet rogivande rum.

Schmalensees nya byggnader ritades av Sven A Hermelin under

Marabouparken räknas som en av Sveriges högst värderade och

åren 1937 - 1955 och anlades i två etapper. Sven Hermelin delade

helt unika parkanläggningar och bedöms vara mycket känslig för

tidens idéer om att med naturens, arkitekturens och konstens

förändring.

hjälp motverka urbaniseringens och industrialiseringens negativa
effekter.
•

Anläggningen innehåller en öppen, skålformad lägre
parkdel med en stor gräsyta omgiven av träd och gestaltade
brynplanteringar samt en övre, mer formell del med terrasser
och mindre parkrum. I parken finns en rik samling skulpturer och
en plaskdamm och strand, en paviljong samt gestaltade murar i
bränt, gulbeige tegel.

1970-TAL
•

Marabou flyttar tillverkningen till en ny fabrik i Upplands Väsby
under 1970-talet. Byggnaderna runt Marabouparken övergår till
andra verksamheter.
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Marabouparken analdes som ett rekreativt rum för alla. Källa:
5968_6815.jpg, Sundbybergs stadsmuseum.

KULTURHISTORISKA
SÄRDRAG
Nedan lista är en tolkning av några av Sundbybergs
kulturhistoriska särdrag. Miljöerna sätts in i sitt sammanhang i Eva
Söderlinds bok ”Sundbyberg – om hus och miljöer från bronsålder
till nutid” från år 1995.

Sundbyberg är:

Sundbyberg hade:

Sundbyberg har i stenstaden:

•

ett samhälle skapat och uppbyggt av folkets egen kraft

•

En tillväxt som kom sig av billig mark och tomträtter - och några

•

Bebyggelse som mer formats av stadsplanen från 1942

•

en egen stad som odlat en lokal identitet och en platskänsla - där

starka visionära män

•

En tydlig gatuhierarki, men där topografin har tillåtits att bryta

Sturegatan, Nybergs torg samt Tornparken och Marabouparken

•

arbetarmentalitet och kroppsarbete

är hörnstenar
•

en stad i kraft av sig själv; en plats för produktion, handel, nöje

•

•

i de centrala delarna uppbyggd efter rutnätsstadens principer

Maraboufabriken och Marabouparken utgör kulturmiljöer av

i grunden präglad av de historiska gatorna, som ännu är av

nationell betydelse
•
•

•

ett samhälle med många intressanta industribyggnader i

Ett stadstorg och en tydlig järnvägspark som återspeglade

•

Fler stadsparker och en variation i rumsbildningar i de södra

Stil och funktionsblandad bebyggelse som ett signum i
bergsbrant i höjd med Prästgårdsgatan och Vegatatan

•

En karaktärskiljande sluttning med grönare stad norr om och mer
tät, livlig och sluten bebyggelse söder om denna gräns.

•

Efter 1960-talet starkare mentala och fysiska barriärer mellan den
södra och norra sidan av Landsvägen

•

Efter 1960-talet förskjutna tyngdpunkter i centrum och har tappat
i kulturhistorisk läsbarhet

•

Tydliga parker med stark kulturhistoria och ett rikt trädbestånd,

stadsmiljön, men också industrimiljöer med rester i landskapet

delarna, men som ersatts av en kraftig omdaning i slutet av

ett samhälle som också präglats av Bällstaån som vattenväg för

1960-talet och framåt

•

Mycket berg i dagen långt inne i stadskärnan

I 1900-talets förra hälft Landsvägen som stadens mest centrala

•

Trappor och trapparker som återkommande element för att

persontrafik, båtliv - och transporter
•

•

1900-talets första hälfts stadsbyggnadsideal

etablering - efter 1870
•

Tidigare en bebyggelse som trappar sig och accentuerar

Landsvägen/spårområdet som en kulturhistorisk vattendelare
mellan industristad och rutnätsstad

topografin i höjdlägen

ett samhälle med kulturhistorisk bebyggelse från alla decennier,
men i samband med järnvägens tillkomst och industriernas

•

Ett helhetstänk kring sina arbetare; boende och fritid, varav

med en stadsplan från 1898
betydelse för områdets helhetsmiljö och läsbarhet
•

•

igenom

Från början ett småskaligt stadscentrum - och småstadsmiljö,
där Sturegatan är en god representant

och vardagsliv och med hög restaurangtäthet
•

Invånare som arbetade lokalt och stod för nybyggaranda,

•

gata och framsida och med tidigare funktion som kungsväg

har kulturhistorisk värdefull villabebyggelse, bl.a. i Lilla Alby,
Duvbo och Hästghagen, där stadsdelarna är gröna till karaktären
samt ännu äldre delar, som Alby gård.

•

men där träden minskar p g a ålder och sjukdomar.

hantera höjdskillnaderna

Tidigare ett stadshus, en bank och en post vid Sundbybergs torg,
som gav torget ökad status som plats
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Flygbild över stadskärnan och Sundbybergs torg sett mot väster. Sundbybergs kyrka och vattentornet utgör landmärken i stadsbilden. Den bågformade byggnaden vid Landsvägen är kv. Banken.
Källa: Sundbybergs stad.
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR
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GRÖNBLÅ STRUKTUR
Sundbyberg har inom kommunen ett brett utbud av grönstruktur,
från större naturliga grönområden till bostadsnära naturmark och
traditionella parker. Sundbyberg ingår även i en en större regionalt
viktig grönstruktur genom Järvakilen. Analysområdet gränsar till
stora rekreativa värden i norr och öster.

REGIONALT SAMBAND
Sundbyberg är del i ett större regionalt grönt sammanhang genom
att ingå i en av de för regionen tio viktiga kilarna, Järvakilen. Inom
kommunen finns naturreservat i de norra och mellersta delarna.

Naturmark

Sundbybergs grönstruktur infaller i stort med grönblå band i de

Park

större dalgångarna, vilka utgör viktiga ekologiska och kulturella
mellankommunala samband. Idag finns en brist på ekologiska

Koloniområde

spridningskorridorer genom analysområdet, dock finns starka

Vattenområde
Viktiga
mellankommunala
gröna samband enligt
regional grönstruktur

ekologiska samband mot norr.

GRÖNSTRUKTUR
Grönområdestyper i Sundbyberg varierar från stora grönområden
som Lötsjön och Golfängarna norr om analysområdet till
stadsdelsparker och fickparker samt strandpromenad. Inom
stadsdelarnas bebyggelse finns offentliga grönområden av följande
olika typer:
•

Stadsdelsparker och lokala kvartersparker

•

Sparad bostadsnära natur

•

Små fickparker och planteringar

•

Torg och gator med planteringar - urban karaktär

•

Strandpromenad utmed Bällstaån

Generellt finns en genomgående grön karaktär i Sundbyberg till följd
av gröna öppna gårdar och lummiga trädgårdar, men dessa faller
utanför vår analys.

BLÅSTRUKTUR
Bällstaån mynnar i Bällstaviken söder om Bällstabro. Sundbybergs
länk till Mälaren är via just Bällstaviken och denna koppling är av stor
vikt för hela kommunen. Norr om analysområdet ligger Sunsbybergs
enda sjö; Lötsjän.
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Källa: ÖP 2030 samrådsförslag, Sundbyberg 2030 urbant och hållbart

TOPOGRAFI OCH
STADSBILD
Sundbybergs ligger i ett kuperat sprickdalslandskap som definierar

rivningsvågen i slutet av 1960-talet, ersattes tidigare bostadsmiljöer

förutsättningarna för landskapsbild och topografi. Fyra större

med mer storskalig bebyggelse, som kv. Banken. Under

dalgångar och höga höjder däremellan karaktäriserar kommunen

2000-talet har strandnära bebyggelse utmed Bällstaån byggts

på en överipande nivå och återspeglas i analysområdets

som friståendehuskroppar. Marabouparken är den enda större

höjdskillnader. Sparad natur återfinns i höjdlägen, som Ekbacken

parken inom analysområdet väster om Landsvägen och söder om

och Granparken. Duvmossen är ett exempel på en öppen parkmark

Järnvägen. Den har stor andel stombildande grönska.

i dalgång, som tidigare utgjort sankmark och tidigare havsvik.
Bällstaån börjar i Jakobsberg och mynnar i Bällstaviken, som

Lilla Alby ligger på en kulle, som flackar ut i väster och sydväst ner

förutom Lötsjön, är den enda större vattenytan i Sundbyberg. Både

mot Bällstaviken. Stadsdelen innehåller både äldre och småskalig

topografin, spårområdet, de större vägarna och Bällstaån utgör

villabebyggelse, hyreshus, den kulturhistoriska Alby gård och flera

barriärer, som delar in analysområdet i mindre delområden.

parker, varav Tuvanparken är den största. I området Högklintavägen
har bebyggelsen medvetetet förlagts på höjdryggen. Nya byggnader

De delvis öppna dalgångarna Rissne äng- Lötsjön - södra

i kanten ner mot Bällstaviken har fört in en nya skala, men som

Råstabäcken - Råstasjön ligger norr om analysområdet och mynnar

medger genomsläpp.

i Brunnsviken och Bällstaån - Bällstaviken utgör gräns mot söder.
Höjdryggen sträcker sig genom analysområdet som ett brett stråk

Hästhagen är en avgränsad stadsdel som också ligger på en

från sydost till nordväst. Mellan Järnvägsgtan och Tulegatan ligger

höjd och väster om stenstadsbebyggelsen norr om järnvägen.

den del av centrala Sundbyberg som betecknas som stenstaden,

Äldre tjänstemannavillor från förra seklets början och fler-

som formats efter en rutnätsplan från 1899, men som i en förnyad

bostadsbebyggelse ger en luftig planstruktur med stora och lummiga

stadsplan från 1942 också fått friliggande bebyggelse inom rådande

tomter, där många av husen är indragna från gatuliv. Gatorna

struktur. Områdets två lokala högsta punkter utgörs av hällmark

slingrar sig mjukt och följer terrängen. Här finns kvartersparker med

inom de två parkerna Tornparken och Kyrkoparken. Vattentornet

naturkaraktär.



  

och kyrkans torn bildar två tydliga landsmärken, som ytterligare

Höjdskillnader överlagrat med bebyggelse.

accentuerar höjderna i stadsbilden. Järnvägen löper parallellt med

Duvbo är ett f.d. municipalsamhälle och idag domineras av äldre

Järnvägsgatan och i kanten mellan spårområde och gata finns

villabebyggelse i jugend och nationalromantisk stil och ibland branta

volymbildande gatuträd. Norr om Tulegatan vidtar Tulemarken med

och smala gator , som följer terrängen både på de lokala höjderna

mer öppen planstruktur i barrskogsmiljö.

och mot Kanalparken, vilken utgör del av en dalgång. Duvbo utgör
riksintresseområde för kultumiljövården.

Källa: ÖP 2030 samrådsförslag, Sundbyberg 2030 - urbant och hållbart


  

Söder om järnvägen övergår Sundbyberg till en mer storskalig bebyggelse och större kvarter, med flera äldre
industribyggnader som Kabelfabriken kvar i stadsbilden. Efter

Bällstaån
Industrihistoria
Bostäder och båtupplag
Strandnära bostäder,
Stockholm
2000-tal

Storskalig gata

Mer storskalig industristad
Kabelfabriken

Spår- och vägbarriär

Stenstad med gröna gårdar,
delvis öppen kvartersstruktur

Parker på höjder

Landmärke
Vattentorn
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KULTURMILJÖER
ENLIGT ÖP 2030

Historisk kartering av rutnätsstaden och industristaden.
Källa: ÖP 2030, samrådsförslag.

Kartan till vänster: Kulturmiljöer i Sundbyberg . Områden (orange)
och byggnader (brunt) skyddade i detaljplan samt kulturhistoriskt
intressanta områden och byggnader (grönt). Riksintresseområdet
Duvbo visas i lila fält.
Källa: ÖP 2030, samrådsförslag.
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Sned flygbild från väster över delar av Södra Sundbyberg. Järnvägens stora barriär framgår i bilden. I förgrunden syns Marabouparken och Bällstabro samt kopplingen mot Stockholm. Källa: Sundbybergs stad
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KOMMUNIKATIONER
Det befintliga gatunätet inom centrala Sundbyberg präglas av en
nordväst-/sydöstlig riktning, som kan härledas till rutnätsstadens
tydliga gatustruktur samt till de fysiska bärriarer som järnvägen,
Bällstaån, äldre industriområden och större trafikleder utgör. Detta
utgör förutsättning för trafikflödena för både bil, buss, cykel och
gångtrafik. De kollektiva färdmedel som finns i staden är buss,
tvärbanan, pendeltåg, regionala tåg och tunnelbanan. Sundbybergs
station är den centrala knutpunkten för kollektivtrafiken och samlar
ovanstående trafikslag.
Centrala Sundbyberg har flera trevliga gångstråk i omväxlande
urbana gatumiljöer och gröna parkmiljöer, som Bällstaåpromenaden
och utmed Sturegatan och Fågelsången. Många av de huvudsakliga
gångstråken passerar på flera platser större biltrafikflöden och
järnvägen i plan, vilka kan utgöra ett barriär- och säkerhetsproblem.
Från Järnvägsgatan och ned mot Bällstaån finns få gångstråk och
flera barriärer behöver passeras. I stadsdelarna Lilla Alby, Hästhagen
och Duvbo utgör Karlavägen, Dalsänkan och Kanalstigen gator som
länkar stadsdelarna.
Det viktigaste cykelflödena sker enligt Trafikplan utmed Landsvägen
samt Bällstaån, och utgör betydelsefulla kopplingar till angränsande
kommuner. En del av cykeltrafiken inom de centrala delarna, t ex

ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR
KÄLLA: DP web map, Stockholms stad

utmed Järnvägsgatan, sker i blandtrafik. Staden har som mål att
utveckla och främja cykelnätet.

GÅNG

CYKEL

De övergripande gångstråken i centrala Sundbyberg. Källa: Trafikplan. Cykelstråk i centrala Sundbyberg. Källa: Cykelvägar i Sundbyberg
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(160826). Källa: ÖP 2030, samrådsförslag.

KOLLEKTIVTRAFIK
Karta över buss- och tvärbanetrafik. Källa: Trafikplan (2012).

4. ANALYS DAGENS SITUATION
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VARDAGSLIVETS
MÅLPUNKTER
Dagens situation visar att analysområdets målpunkter främst
är koncenterade till stadsdelarna norr om järnvägen. Söder
om järnvägen är Tuvanparken och Marabouparken två starka
målpunkter med flera funktioner.
Gatunätet är de stråk som används av fotgängare för att
förbinda målpunkterna. Det finns separata gångstråk genom
kvartersstrukturen, men de är delvis fragmentariserade och otydliga.
De starkaste rörelseflödena mellan målpunkterna är utmed
Landsvägen, vid Sundbybergs station - mot och genom Tornparken
- kring Lötsjön - längs Esplanaden - mot Marabouparken, längs
Fredsgatan och Ulvsundavägen samt Tulegatan och Karlavägen.
Från Annedal utgör Löfströmsvägen en länk in till Sundbyberg, där
den närmaste kolletivtrafikförbindelsen finns för tunnelbana.
En slutsats utifrån studier av målpunkter, är att det generellt är
färre målpunkter i södra Sundbyberg, speciellt längs Bällstaån.
Kommersiella målpunkter är främst koncentrerade kring
stationsområdet, Sundbybergs främsta kollektivtrafiknod och vidare
norrut mot Sturegatan och Nybergs torg samt Esplanaden och
Fredsgatan. dag har stadskärnan stor attraktivitet med identitet
som äldre småstadskaraktär, men sidogator och Signalfabrikens
galleria upplever vikande handel och har svårt att få omsättning,
varpå gaturummets dragningskraft minskar. De stora parkerna är
målpunkter i sig själva, både Tornparken och Marabouparken har
högt besökstryck. Marabouparken är också en större målpunkt för
kultur genom konsthallens verksamhet. Analysområdet har många
målpunkter för idrott och rekreation, främst norr om centrala
Sundbyberg, runt Lotsjön och Golfängarna samt mindre anläggning
i de södra delarna, i Tuvanparken i Lilla Alby. Dock är utbudet lite
ensidigt, med betoning på bollplaner. I norra änden av Fredsgatan

idrott/rörelse/lek

skola

ligger en simhall, som är en större målpunkt.

fritidsgård

förskola

bibliotek

torg/centrum/service

plats för kulturoch föreningsverksamhet

blå målpunkt

kyrka

större grön målpunkt

kommunikationsnod
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BEGRÄNSNINGAR BARRIÄRER
Tillgänglighet avser i detta dokument möjlighet till utevistelse i det
offentliga rummet och kan studeras på många vis, då det är ett
komplext begrepp. Dålig tillgänglighet är både exkluderande och
skapar begränsningar för människor med nedsatt rörelseförmåga
eller med kognitiva funktionsvariationer, inklusive barn och äldre.
Då avses fysisk tillgänglighet, nåbarhet och framkomlighet.
Ett bredare perspektiv inkluderar tillträde, orienterbarhet,
trygghet och trivsel. Enligt Stockholms stads sociotophandbok,
kan tillgängligheten förbättras genom ett helhetsperspektiv. För
analysområdet utgör också topografiska förutsättningar, flera
starka barriärer och höga bullernivåer faktorer som begränsar
tillgängligheten till utevistelse och drar ner kvaliteten på de
offentliga rummen.

BULLER GER BARRIÄREFFEKTER
Järnväg och pendeltåg
Järnväg och pendeltåg har hittills utgjort en stor bullerkälla
i centrala Sundbyberg, som påverkat vistelsevärden på
Järnvägsgatan, Bangatan och Sundbybergs torg negativt.
Vägar med mer än 8000 fordon utgör barriär
Enligt sociotophandboken, betraktas ett område som används för
transport eller terminaländamål, järnvägar och vägar med mer än
8000 fordon per dygn som barriärer för utevistelse ur bullersynpunkt.
Utifrån trafikberäkningar enligt trafikplanen från år 2012, uppfyller
följande gator kriteriet för barriäer ur bullersynpunkt: Tulegatan (11
Fysik barriär
Vägbarrriär

700 per vardagsmedeldygn), Järnvägsgatans västra delar (13 800
fordon/vmd), Löfströms allé (10 100 fordon/vmd), Landsvägen 11500

FYSISKA BARRIÄRER
Järnvägen är en fysisk barriär för flöden i nord-sydlig riktning
Samtidigt som järnvägen har en stark historisk betydelse för
Sundbyberg, verkar den även som en tydlig fysisk barriär mellan
norra och södra stadskärnan i centrala Sundbyberg idag. Det är
långa avstånd mellan Esplanadens övergång, passagerna under
mark vid Sundbybergs torg och de planskilda övergångarna vid
Ekensbergsvägen och Löfströms allé.
Bällstaån är en fysisk barriär för flöden i nord-sydlig riktning
Bällstaån utgör i en bemärkelse en fysisk barriär, som begränsar
nåbarheten och den mentala tillgängligheten mellan
Stockholmssidans, Solnasidans och Sundbybergs parker. Idag
finns få broförbindelser över Bällstaån. De passager som finns är
trafikdominerade och har svaga kopplingar för gående och cyklister
från broarna vidare ut mot Bällstaåns strandpromenad. I ÖP 2030
anges flera önskade nya och förstärkta entréer över Bällstaån.

Topografisk barriär

fordon/vmd) samt Ursiksvägen, sträckan mellan Kanalparken och
Lötsjön, 13 100 fordon/vmd). Det gör att järnvägen och de större
vägarnas höga bullernivåer utöver godkända riktvärden för grönytor

Barriärer i och i närheten av analysområdet. Källa: Tengbom.

också påverkar parkytor som Strandpromenaden, Duvmossen,
Ekbacken och inte minst Sundbybergs torg och Tuletorget negativt.
Se bullerkarta intill. Vidare är påverkan från Bromma en realitet för
invånarna i Annedal och Mariehäll. I ytterkanten av analysområdet
utgör breda trafikleder starka infrastrukturella barriärer, som
Ekensbergsvägen, förlängningen av Tulegatan/Gränsgatan i söder
och Ursviksvägen vidare norrut. Genom analysområdet verkar
Landsvägens bredd och täta trafik tillsammans med tvärbanans
funktioner på vissa sträckor en barriär, som inte fullt tillgänggliggör
parkutbudet i te.x. Lilla Alby. Här har kommunens strategiska arbete
att omvandla Hamngatan till en länk in till både Tuvanparken och

Ekvivalent ljudnivå dbA

det nya Strandtorget och den nya kvarteren vid kv. Tvättstugan

55-60 dbA
55-60

inneburit en stor förbättring av tillgänglighet och även minskad

60-65
60-65 dbA

trafikbelastning, vilket också har gynnat Tuvanparkens och

65-70
65-70 dbA

Strandtorgets vistelsevärden. Från Landsvägen behöver fortfarande

70-75
70-75 dbA

länkar stärkas till Lilla Alby.

75-80
75-80 dbA
>80
>80 dbA

Bullerkarta med särkilt markerade områden över 55 dbA i
orange i och i närheten av analysområdet. Källa: Tengbom.
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Enligt Stockholms stads bullerkartor, är flera parkytor inom

STRUKTURELLA BARRIÄRER

de före detta industriområdena på västra sidan av Bällstaån

Förutom att tillgängligheten är begränsad längs Bällstaån, norr om

ordentligt bullerutsatta, mer än 55 Db. En avgörande bullerkälla

Bällstabro, så begränsas tillgängligheten ner till strandpromenadens

är näraliggande Bromma flygplats. Även flera parker I Solna i

stråk, där enskilda husplaceringar och gårdar storskaliga kvarter

analysområdets närhet mot öster har höga bullernivåer, men då

blockerar gena stråk eller begränsar tillgängligheten till mark,

mer beroende på närheten till trafikleder. Både Solna Stad och

som staden inte har rådighet över. Det stora undantaget är den

Sundbybergs stad har uppmärksammat behovet av att informera

förstärkta kopplingen Tuvanparken-Strandtorget som uppkommit

invånarna var stadens mer tysta parkrum finns i stadsmiljön.

på grund av kritik mot att strandzonen privatiseras, men det skulle
behöva skapas fler tydliga kopplingar framöver.

TOPOGRAFISKA BARRIÄRER

Bällstaåns strandzon har också begränsad tillgänglighet närmast

Analysområdet ligger i ett kuperat landskap, där den äldre

vattnet längs de sträckor, som ingår i båtklubbarnas arrendeavtal.

stadsbebyggelsen i rutnästsstaden, Lilla Alby, Hästhagen och Duvbo

Bryggor och båtplatser försvårar mötet med vattenrummet, men ger

ligger på höjder. Flera parker av de äldre parkerna ligger ursparade

andra kvaliteter, såsom ett livfullt båtliv.

i höjdlägen, varav Tornparken, Kyrkparken och Furuparken både
har höjdskillnader inom parken, såväl som höjdskillnader till och
från parkerna. Topografin utgör här en barriär för personer med
rörelsenedsättning, varpå det är viktigt att kunna erbjuda alternativa

Svaga länkar i gångstråkens struktur mellan parker utifrån inventering.

UPPLEVELSE AV OFFENTLIGHET
En ytas offentliga karaktär avgör hur välkomnande den är och vilket

stråk att nå samma mål. Ett exempel är Tornparken, där vissa rör sig

tillträde som ges. Tillgången kan således också ökas genom att göra

i gatunätet och andra använder genare vägar, t.e.x. trapporna upp

mark mer offentlig, med tydliga entréer och offentliga gator och

från Esplanaden.

verksamheter runt parken. Bristande offentlighet är ett begrepp som
innefattar skräpighet, slitage och dålig visuell ledning. Genom mer
omhändertagen karaktär och tydliggjorda entréer och stråk, kan

MENTALA BARRIÄRER

bristande länkar lagas. Ett antal svaga länkar i gångstrukturen har

Det finns även mentala barriärer mellan Centrala Sundbybergs

identifierats i föreliggande analys. En entré som uppmärksammats

norra och södra del idag, liksom mellan Duvbos och Hästhagens

som särskilt odefinierad, är kopplingen mellan Landsvägen och

småskaliga stadsdelar och stadskärnan, som behöver
medvetandegöras och i viss mån omformas genom en aktiv strategi
för de offentliga rummen som sammanbindande element. Utöver
ovan, finns det mentala barriärer mellan kommunerna vad gäller
upplevelsen av tillträde och tillhörighet till parkerna. Det kan också
finnas mentala barriörer mellan analysområdet och andra områden
inom Sundbyberg.

Lilla Alby
Centrala Sundbyberg

andra sidan göra att invånarna upplever att mer mark är offentlig,

Storskogen

än vad den i själva verket är. Sundbybergs stad äger inte alla sina

Tulemarken

torg. Tuletorget, norr om Tulegatan har en offentlig torgyta i kanten

Ekbacken

mot Vackra vägen, men det upphöjda torget intill den gamla

Duvbo

konsumbutiken ägs inte av staden. Varken Signalfabrikens torgytor

Hästhagen

eller Nybergs torg utgör allmän platsmark, men upplevs av hävd som

Ny entré enligt ÖP 2030
Önskad ny entré enligt ÖP 2030

några av centrala Sundbybergs centrala platser.

Önskad förstärkt koppling
mellan stadsdelar

36

strandpromenaden vid Bällstabro. Ibland kan skapad offentlighet å

Stadsdelar inom och intill analysområdet. Pilarna anger önskade förstärkta
kopplingar och entréer enligt tolkning av ÖP 2030.

OFFENTLIGT PRIVAT
En s k nollikarta har tagits fram som del i analysen. Dagens
parkstruktur och upplevda urbana friytor illustreras här på
intilliggande karta, där kvartersmark och bebyggelse visas i svart
och grått och parkmark och torgbildningar visas i vitt. Gatunätet
visas i schematiskt med tunna lnjer. Järnvägsspåren illustreras i gult
och vattenområden i blått. Programområdet visas med heldragen
grön linje och analysområdet i streckad grön linje. Kartan visar
att parkerna i analysområdet är isolerade från varandra, men att
en mer sammankopplad grönstruktur finns i området runt Lötsjön.
Gatorna från analysområdet i norrgående riktning är viktiga länkar
mot denna grönstruktur, särskilt Fredsgatan, Ursviksvägen och
Rosengatan vidare via Vackra vägen. Järnvägen ugör en kraftig
fysisk barriär som tidigare redovisat.

Parkmark och torgbildningar
Vattenområde
Bebyggelse
Kvartersmark
Spårområde
Planområde
Analysområde
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SOCIOTOPYTOR
Begreppet sociotop används för att beskriva offentliga friytor med
sociala värden, dvs. platsens upplevelsevärde för människans

23

vardagliva liv. För att bedöma sociotopernas värde tillämpas i

24

Stockholm en metod som utgår från specfika upplevelsevärden t.ex.
rofylldhet, lekmöjlighet, solljus etc. Se vidare Sociotophandboken,
Stockholms stad, 2015. På kartan till höger redovisas sociotopytor

25

22

21

som berör analysområdet, inklusive näraliggande sociotopytor i

27

26

Stockholm och Solna. Olika stadsdelar har olika identitet, styrkor

stad, Stockholm stad samt Solna stad.

38
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41

4

18
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15

16

46. Tuletorget

SOCIOTOPKARTA
Kartan visar offentliga friytor
med sociala värden, d.v.s. allmän
platsmark med rekreativa
kvaliteter. Svarta cirklar utgör
parker inom kommunen och
grå cirklar utgör parker utanför
Sundbybergs stad.

7

19

analysdokument och bullerkarteringar framtagna av Sundbyberg

SOLNA KOMMUN
37. Solna Businesspark
38. Skyholms idrottsplats
39. Artur Lundkvists park
40. Maria Wines park
41. Näckrosparken
42. Skogsparken
43. Råstasjön

42
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har här hämtats från aktuella grönplaner, översiktsplaner,

STOCKHOLM KOMMUN
28. Anneldal strandpromenad
29. Ludvigsbergsskogen
30. Bubbelparken & Trollolaskogen
31. Centrala parken
32.Lönnebergaparken
33. Lunchparken
34. Kratsbodaparken
35. Fritidsberget

6
5

och brister i parktillgång och parkkvaliteter. Identifierade sociotoper

SUNDBYBERG KOMMUN
1. Tornparken
2. Kyrkoparken
3. Stenbrottsparken
4. Tuleparken
5. Sundbybergs IP
6. Lötsjöparken
7. Vackra vägen
8. Lötsjöparken promenadstråk
9. Golfängarna
10. Lilla Alby park
11. Stamgårdsparken
12. Promenadstråk Bällstaån
13. Tuvanparken
14. Marabouparken
15. Furuparken
16. Granparken
17. Sunbybergs torg
18. Duvmossen
19. Kanalparken
20. Ekbacken
21. Bollplan Duvkullavägen
22. Lodet
23. Rissne äng
24. Duvboparken
25. Solparken
26. Karlaplan
27. Björkdungen
44. Strandtorget
45. Storskogsparken

9

8

3

28

46

1
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30
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34
13
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UTEMILJÖNS
ANVÄNDNING
Sundbybergs stad har hittills saknat en sociotopkarta och har
inte heller haft en karta, där de kommunegna parkerna jämförts
med Solna stadsoch Stockholms parker i kvaliteter, utbud och

1

2

3

storlek. Föreliggande analys har, med den korta tid som stått till
buds, grundats på platsbesök och uppgifter från grönplanen,
vilka ytor som utgör offentlig parkmark inom Sundbyberg. För
Stockholms parker, har den webbaserade sociotopkartan används
och för Solna stad har ljudnivåkartor från 2008-09-25 inhämtats
tillsammans med underlag från Guide till platser och parker i
Solna, Solna stad. På följande sidor görs en sammanställning
av parkernas karaktär, lekmöjligheter, storlek, buller- och
samt ljusförhållanden med syfte att utgöra underlag till den
tillgångsanalys enligt Alviksmodellen, som redovisas i avsnitt 4.
Eftersom grönplanen inte har innehållit uppgifter om torg och
gaturum, har dessa offentliga rum givits egna beskrivningar
och kartor. För att erhålla en fullständig sociotopkarta, bör
sociotophandbokens metodik tillämpas. Sundbyberg kan också
komma att vilja definiera sina egna sociotopvärden längre fram.

PARKER
Nedan sammanfattas i punktform de parker som markerats i
underlagskartan sociotopytor på föregående sida. Uppgift om
parkernas storlek utgår från egna arealberäkningar, då grönplanens
uppgifter visat sig vara ofullständiga och parkstrukturen har ändrats
sedan grönplanen togs fram. Definition på en offentlig park enligt
grönplanen är en större trädgårdsanläggning med planteringar och
promenadvägar nära eller inom tätt bebyggda områden som är
öppen för allmänheten.
Vill du läsa mer om klassificering och beskrivning av
parker och grönområden i Sundbyberg, läs Grönplan

TORNPARKEN

KYRKOPARKEN

STENBROTTSPARKEN

Storlek: 3,2 ha

Storlek: 1,1 ha (0,7 ha exklusive

Storlek: 0,6 ha

Lekmöjlighet: Lekpark inkl.

kvartermark)

Lekmöjlighet: Lekutrustning och

plaskdamm, bollplan, naturlek

Lekmöjlighet: Möjlig naturlek, ej

naturlek

Solbelyst: Ja, minst hälften kl. 12

lekutrustning

Solbelyst: Ja, minst hälften kl 12.

Vegetation: Klippt gräs, träd,

Solbelyst: Ja, minst hälften kl. 12

Vegetation: Naturmark, planteringar

planteringar, berghäll

Vegetation: Klippt gräs, dungar av

och nya träd

Buller: < 50dBA

träd och buskar, berghäll

Buller: < 50dBA

Övrigt: Picknic, utsiktsplats,

Buller: Ja, 50-55 dBA 1/5 av norra delen

Övrigt: Upprustad 2014. Riktar sig till

hundrastplats, scen, café och

Övrigt: Högt belägen grön oas.

barn 1-9 år. (Parkmark sedan 2010, finns

restaurang. Mycket högt lekvärde,

Begränsad ur tillgänglighetssynpunkt.

dock inte med i grönplanen)
Klassificering/karaktär enligt

populär i Sundbyberg.
Klassificering/karaktär enligt
Klassificering/karaktär enligt

Grönplan: - Ej med. Områdeslekplats.

Grönplan: Park, naturpark
Klassificering Alviksmodellen:

Grönplan: Park, Lekpark
Klassificering Alviksmodellen:
Klassificering Alviksmodellen: Grön

Utgår p.g.a topografin enligt

mötesplats, Grönt rum samt Lekpark

Sundbybergs stads bedömning

Lekpark, Grönt rum

Sundbyberg (2011)
Vill du veta mer om Stockholms stads
sociotopkartering och sociotopvärden,
läs Sociotophandboken (2015)
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13

16

MARABOUPARKEN

TUVANPARKEN

FURUPARKEN

GRANPARKEN

Storlek: 1,3 ha (+ 0,2 ha kring konsthall)

Storlek: 1,4 ha exkl. bullerutsatt område

Storlek: 0,4 ha ( 4,1 ha enligt Grönplan,

Storlek: 1300 m2, ca 1 ha

Lekmöjlighet: Plaskdamm och mindre

Lekmöjlighet: Lekpark. Cirka 600 m2 är

stämmer ej)

Lekmöjlighet: Ja, lekredskap och

lekplats

lekyta

Lekmöjlighet: Naturlek

naturlek

Solbelyst: Ja, minst hälften kl. 12

Solbelyst: Ja, minst hälften i södra delen

Solbelyst: Ja, minst hälften kl 12

Solbelyst: Ja, minst hälften kl 12

Vegetation: Gräs, stora träd,

k. 12. Inte hela parken

Vegetation: Kuperad naturmark med

Vegetation: Naturmark, berghäll, träd,

planteringar, buskage

Vegetation: Klippt gräs, träd, planteringar

berghällar

bl a tallar och ekar

Buller: < 50dBA

Buller: 55-60 dBA (OBS troligen lägre, ej

Buller: < 50dBA

Buller: < 50dBA

Övrigt: Grön oas, Högt kulturhistoriskt

uppdaterat efter ny trafiksituation)

Övrigt: Enstaka sittmöbler,

Övrigt: Skyddat läge och inhägnad

värde; skyddad i detaljplan, konsthall,

Övrigt: Vila, utsikt, skateboardpark,

hundrastning

yta. Välbesökt av närboende.

skulpturpark, uteservering, paviljong

hundrastplats, inhägnad bollplan. Högt

Något anonym för de som inte är

lekvärde, dock något små anordnade

Klassificering/karaktär enligt

omkringboende. (Kan endast nås från

Klassificering/karaktär enligt

lekytor i förhållande till riktvärden enligt

Grönplan: Bostadsnära naturmark

Granlidsvägen)

Grönplan: Park

Alviksmodellen. F d sjukhuspark, träden
Klassificering Alviksmodellen: Grönt

Klassificering/karaktär enligt

rum

Grönplan: Närlekpark

har kulturhistoriskt värde
Klassificering Alviksmodellen: Grön
Mötesplats och Grönt rum

Klassificering/karaktär enligt Grönplan:
Allmän park, Stadsdelslekplats
Klassificering Alviksmodellen: Grön
mötesplats, Grönt rum, Lekpark
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Klassificering Alviksmodellen: Utgår

4

10

11

TULEPARKEN

LILLA ALBY PARK

STAMGÅRDSPARKEN

Storlek: 1,1 ha

Storlek: c 2 500 m2 inklusive Alby Säteri,

Storlek: ca 0,3 ha (0,1 ha exklusive

Lekmöjlighet: Naturlek ( klättra på

ca 0,2 ha

bullerutsatt område. 2,6 ha enligt grönplan,

berg)

Lekmöjlighet: Naturlek

detta stämmer ej)

Solbelyst: Ja, minst hälften kl 12

Solbelyst: Ja, minst hälften kl 12

Lekmöjlighet: Ja, omgjord sedan grönplan.

Vegetation: Naturmark , gräsytor,

Vegetation: Sluttande skogsbacke, Klippt

Gungställning.

berhällar, ängsmark

gräs, träd

Solbelyst: Ja

Buller: < 50dBA

Buller: < 50dBA

Vegetation: planteringar, gräsyta, träd

Övrigt: Tyst rum, del av parken upptas

Övrigt: Vila, sittplatser, populär

Buller: Ja 50-60 dBA ½ av parken

av tennisbanor, upplevs delvis som

pulkabacke, fin promenadväg, slitna

Övrigt: Vila, sittplatser, används av

privatiserad park, hundrastning

grönytor, ligger i anslutning till Alby Säteri

förskolor

Klassificering/karaktär enligt

Klassificering/karaktär enligt Grönplan:

Klassificering/karaktär enligt Grönplan:

Grönplan: Bostadsnära naturmark

Bostadsnära naturmark

Allmän park, Närlekplats

Klassificering Alviksmodellen:

Klassificering Alviksmodellen:

Klassificering Alviksmodellen:

Grönt rum

Grönt rum

Utgår. Potentiellt grönt rum om vägbuller
åtgärdas.
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DUVMOSSEN

EKBACKEN

LODET

SOLPARKEN

Storlek: Grönytan är 2,2 ha, varav

Storlek: 4 ha (0,8 ha exklusive

Storlek: 0,1 ha

Storlek: 0,4 ha

parkmark utgör ca 1,8 ha (ca 1,6 ha

bullerutsatt område)

Lekmöjlighet: Lekpark samt naturlek

Lekmöjlighet: Nej

exklusive bullerutsatt område)

Lekmöjlighet: Naturlek

Solbelyst: Ja, minst hälften kl. 12

Solbelyst: Ja, minst hälften kl. 12

Lekmöjlighet: Nej

Solbelyst: Ja, p.g.a. det höga läget

Vegetation: Berg i dagen, stora träd,

Vegetation: Klippta gräsytor, inramat

Solbelyst: Ja, minst hälften kl. 12

Vegetation:Naturmark,hällmarks-

planteringar

av björkar, finplantering

Vegetation: Gräs, träd

tallskog, lövträd, större ekbacke

Buller: < 50dBA

Buller: < 50dBA

Buller: 50-60 dBA 1/5 av parken längs

(ovanlig karaktär i analysområdet)

Övrigt: Används av förskolor, lummig,

Övrigt: Kulturpark, knutpunkt,

Järnvägsgatan

Buller: 55-75 dBA i 4/5 av parken, svårt

stort lekvärde, varierad lekutrustning.

används av äldre, korsande parkvägar

Övrigt: Stor öppen yta, mycket sliten

bullerutsatt

Nyttjas av förskolor och skolor och

och sittplatser. Parken kan behöva

och dess rekreationsvärde bör höjas.

Övrigt: Används av kringliggande

närboende.

uppgraderas för att uppfylla

Hundrastning, basebollträning,

förskolor och för hundpromenader,

spontanyta för fotboll m.m. Del av

utkiksplats. Få entréer, läge intill

Klassificering/karaktär enligt

Duvomossen ingår i skyddsområdet

Ekbackens sjukhem. Dålig tillgänglighet

Grönplan: Lekpark

för Duvbos riksintresseområde för

p g a det höga läget.

parkfunktionen enligt grönplan.
Klassificering/karaktär enligt
Grönplan: Park
Klassificering Alviksmodellen:

kulturmiljövården.
Klassificering/karaktär enligt

42

22

Klassificering/karaktär enligt

Grönplan: Bostadsnära, kuperad

Grönplan: Bostadsnära grönyta

naturmark

Klassificering Alviksmodellen:

Klassificering Alviksmodellen:

- Utgår. Potentiell Grön mötesplats

- Utgår.

Lekpark

Klassificering Alviksmodellen:
Utgår

27

26

KARLAPLAN

BJÖRKDUNGEN

Storlek: 0,2 ha

Storlek: 0,4 ha

Lekmöjlighet: Nej

Lekmöjlighet: Nej

Solbelyst: Ja, minst hälften kl 12

Solbelyst: Ja, minst hälften kl 12

Vegetation: Mindre gräsyta, lönnar

Vegetation: Gräsmatta omgiven av

bl.a. klotlönnar. Fler av lönnarna har

björkar, syrénhäck

stam- och barkskador

Buller: 55-60 dBA

Buller: < 50dBA

Övrigt: Nyttjas främst som passage.

Övrigt: Paviljonglik historisk kiosk.

Ursviksvägen bryter kopplingen mot

Karlaplan ses tillsammans med

Lötsjön och innebär hög bullernivå

Solparken som Duvbos centrum. Bör

för Björkdungen. Behov att förstärka

ges tydligare karaktär och starkare

kopplingen till Lötsjön samt att minska

kopplas an till Solparken.

trafikbullernivåer.

Klassificering/karaktär enligt

Klassificering/karaktär enligt Grönplan:

Grönplan: Gräsyta omgärdad av lönnar

Park

Klassificering Alviksmodellen:

Klassificering Alviksmodellen:

Utgår

Utgår
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GRÖNA STRÅK
Nedan sammanfattas i punktform de parker som markerats i
underlagskartan som sociotopytor och som utgör gröna stråk
enligt grönplanen, eller har potential att bli gröna promenader

7

12

19

enligt Alviksmodellen , se vidare avsnitt 4. Uppgift om parkernas
storlek och gångvägarnas sträckning utgår från inventeringar
och kompletterande arealberäkningar, då grönplanens uppgifter
visat sig vara ofullständiga och parkstrukturen har ändrats sedan
grönplanen togs fram.
Bällstaåns strandpromenad, söder om Bällstabro, ingår inte
i grönplanen, men har lagts till inom ramen för denna analys
tillsammans med Strandtorget. Enligt grönplanens definition
är ett grönt stråk en grön passage mellan och intill park- och
naturområden. Stråken har en viktig sammanlänkande funktion i
grönstrukturen. De kan innehålla bil, gång och cykelvägar.
Kortare gröna stråk, där länkarna har bedömts som bristfälliga,
redovisas under avsnitt barriärer, se oranga pilar på nästa sida.

VACKRA VÄGEN

PROMENAD BÄLLSTAVIKEN

KANALPARKEN

Storlek: 0,8 ha cirka 550 m lång, men

Storlek: 6500m2, ca 0,6 ha

Storlek: ca 1 ha

som kopplar vidare mot Lötsjön och har

Lekmöjlighet: Nej

Lekmöjlighet: Naturlek

GC-bana i kant av Vackra vägen

Solbelyst: ja

Solbelyst: Ja, minst hälften kl. 12

Lekmöjlighet: Möjlig naturlek

Vegetation: Gräs, strandnära träd,

Vegetation: Gräs, träd, varav tallar och

Solbelyst: Ja, minst hälften kl. 12

planteringar, strandvegetation

björkar samt vissa exoter.

Vegetation: Gräs, träd, planteringar,

Buller: < 50dBA

Buller: < 50dBA

blandskog, lindar

Övrigt: Promenadstråk, hundraststråk.

Övrigt: Endast en mycket kort

Buller: < 50dBA

Entré till Lötsjöparken i norr. Sittplatser.

sträcka har gångväg genom parken

Övrigt: Promenadstråk, hundrastning.

i längsgående riktning, några

Berghällar. Del av ett viktigt grönt ståk

Klassificering/karaktär enligt

tvärgående stråk finns. Kopplingen

från Kyrkoparken till Golfängarna och

Grönplan: Finns ej med.

gångbana ligger inte på parksidan.

entré till Lötsjöparken i norr. Sittplatser.

Smala gräsytor, mjukt kuperad park.

Ståket bör stärkas enligt grönplan och

Klassificering Alviksmodellen: Grön

ges bättre visuell ledning.

promenad

Pergola, enstaka sittplatser.
Klassificering/karaktär enligt

Klassificering/karaktär enligt

Grönplan: Grönt stråk

Grönplan: Bostadsnära naturmark,
park

Klassificering Alviksmodellen:
- Utgår. Potentiell grön promenad om
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Klassificering Alviksmodellen: Grön

längsgående gångstråk funnits i kanten

promenad

av eller i parken.

SVAGA GRÖNA STRÅK OCH LÄNKAR
Kartan till höger visar några av de tidigare redovisade svaga
länkarna mellan parker inom analysområdet, som idag uppvisar
bristande offentlighet. De utgör kortare avsnitt av gröna stråk
eller länkar mellan gator, som behöver lyftas för att fungera i
grönstrukturen och öka tillgängligheten till det parkutbud som
Sundbyberg har och för att främja gångflöden i vardagslivet. I en
bemärkelse utgör de en barriär, se beskrivning sid 35.
Genom flertal platsbesök har ett flertal bristande länkar i
gångstråken mellan parker identifierats i föreliggande analys, se
oranga pilar på kartan intill. De svaga länkarna försämrar den
visuella ledningen till och mellan parkum, genom korta siktlinjer,
blockerande vyer, nedskräpade och eftersatt underhåll på ytorna
eller genom otydlig skyltning. Passagen vid Högklintavägen
åtgärdas av staden parallellt med framtagande av denna analys,
men redovisas som en svag länk på kartan. Kommunen ser också
över hur platsen under, mellan och intill Bällstabro kan lyftas visuellt
och säkerhetsmässigt med syfte att stärka denna svaga länk i del i
strandpromenad-stråket till en bättre helhet.

Svaga länkar i gångstråkens struktur mellan parker utifrån inventering.
Kartan visar svaga länkar i gångstråken med oranga pilar. Dessa
behöver åtgärdas för att öka tillgängligheten till parkerna.
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LEKPLATSER

Rissne ängar

En utökad inventering och en uppdatering av lekplatser har

Duvboparken

gjorts i föreliggande analys, då Sundbyberg har rustat flera av
sina lekplatser sedan riktlinjer för Lekplatser i Sundbybergs stad
togs fram år 2014. Några nya har också tillkommit. Enligt dessa

Lodet

Lötsjön

riktlinjer eftersträvar Sundbyberg en jämn geografisk spridning av
kommunala lekplatser. Inom en tioårsperiod kommer behovet av
nya lekplatser att öka inom flera stadsdelar. Flera av lekplatserna
är mindre lekplatser, som inte heller kommer med i Alviksmodellens
tillgångsanalys, se sid 56.
Sundbybergs riktlinjer för lekplatser är:
Stadsdelslekplats
Avstånd: 500 meter från bostaden

Granparken

Ålder: 1-12 år

Stenbrottsparken

Minimikrav: En stadsdelslekplats i varje stadsdel, 				
en stadsdelslekplats/1000 barn
Övrigt:

Unik karaktär, temalekplats, varierad lekutrustning för		

Tornparken

flera åldersgrupper, småbarnslek inhägnad
Exempel:

Tornparken, Tuvanparken och Rissne ängar

Områdeslekplats
Avstånd: 300 meter från bostaden
Ålder: 1-9 år
Minimikrav: En stadsdelslekplats i varje stadsdel, 				
en stadsdelslekplats/200 barn
Övrigt:

Placeras i närparker eller närnatur eller i en			
stadsdelspark. Varierad lekutrustning för			

Tuvanparken

flera åldersgrupper, småbarnslek inhägnad
Exempel: Stenbrottsparken, Lötsjön, Duvboparken, Lodet			

Stadsdelslekplats

Närlekplats

Stamgårdsparken

Avstånd: Ej definierat
Ålder: 1-6 år
Minimikrav: Enkel utrustning, sandlåda m.m.
Övrigt:

Exempel: Stamgårdsparken, Granparken

46

Områdeslekplats

Anläggs där ytan för närlek är begränsad.
		

Närlekplats

GATURUM OCH TORGBILDNINGAR
Analysområdet har förhållandevis få torg, men flera informella
torgbildningar, vilka uppstått i lugnare lägen med goda kopplingar
till gator med höga gångflöden, som Sturegatan och Esplanaden.
Torgen och platserna beskrivs helt kort på nästföljande sidor.
Sundbybergs torg och Strandtorget är allmän platsmark, liksom den
nya torgbildningen vid Vackra vägen i korsningen mot Tulegatan.
Tuletorget och Nybergs torg utgör kvartersmark, men upplevs
som allmänt tillgängliga för invånarna. Sundbyberg saknar idag
ett fungerande större urbant stadstorg, där fler aktiviteter och

7

funktioner kan samexistera och utvecklas. Sundbybergs torg upplevs

T

13

mer som en breddning av Landsvägen, än ett torg, då det tappat
i identitet och vistelsevärden. Torgets identitet är starkt präglat av
närheten till kollektivtrafiken, men det finns inte många anledningar
att stanna på platsen utöver att vänta på olika trafikslag.
Strandtorget är ett bra exemepl på en ny typologi i Sundbyberg; ett

8

2
1

6

parktorg, som ger rum för mer spontana evenemnag och fria flöden
för en flexibel markanvändning.

15

12
3

T

16

När Sundbybergs nya stadskärna utvecklas, finns potential i dagens
stadsstruktur att bredda utbudet av urbana platser för att ge plats
för fler möten och upplevelser i stadsrummet. Spontant uppkomna

bottenvåningsstrategi och torgplatser bör studeras vidare som en

10

6

torgaktiviteter kan ges mer permanent plats, såsom torghandel
och serveringar. Särkilt koppling mellan gator med fungerande

5

4

9

114

T

T

utgångspunkt till hur analysområdets torg och torgbildningar kan
utvecklas.
Sundbybergs gator uppvisar en variation i bredder, ljusförhållanden

11

och med olika stadsrumstypologier, vilka sammantaget innebär
en stor kvalitet för stadskärnan. Det är möjligt att promenera i
lugnare gatumiljöer med småstadskaraktär, eller ta del av en starkt
framväxande stadsmässighet inom en kort radie från varandra. De
olika gaturumskaraktärerna kan tillvaratas i en kommande strategi
för vilka gator som blir tydliga länkar mellan den gamla och nya
strukturen.
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GATURUM
2

1

3

4

ESPLANADEN

JÄRNVÄGSGATAN

STATIONSGATAN

LANDSVÄGEN

Viktig stadsgata i tidigare gatustruktur,

Gaturummet präglas av många

Denna gata har tidigare varit en viktig

Har tappat sin tidigare identitet och är

som överbryggade järnvägen och som

restauranger, men också av hög trafik

kulturhistorisk länk mot torget, men är

präglad av hög trafikmängder, men är

får en stärkt roll framöver. Levande

och som ytterkant till stadskärnan norr

nu blockerad söderut. Gårdsgata, som

fortfarande Sundbybergs viktigaste gata.

bottenvåningar och stark koppling itll

om järnvägen. Gatulivet och gatans

bör omvandlas till viktig länk mellan

Gatans roll bör stärkas och ges bättre

Tornparken.

gröna karaktär bör värnas framöver.

torget och Sturegatan. Grön karaktär.

stadsmässiga förutsättningar och en riktad
bottenvåningsstrategi.

6

5
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7

8

VACKRA VÄGEN OCH TULEGATAN

STUREGATAN

FREDSGATAN

LÖFSTRÖMS ALLÉ

Gatorna utgör idag viktiga kopplingar

Gaturummet upplevs grönt och med

Gatan har en stark koppling mellan

Gaturummet har låga vistelsevärden

mot bebyggelseområden norrut och

småstadskaraktär. Gatan är en viktig

Järnvägsgatan och Tulegatan med levande

och lite grönska idag samt svag

mot Golfängarnas vidare grönstruktur.

identitetsbärare och handelsgata för

bottenvåningar och breda trottoarer.

relation till fasader. Det finns få över-

Gatorna ligger i anslutning till flera

småskalig handel, som bör lyftas i en

Gaturummets parkeringslösning bör ses

gångsställen. Denna svaga länk för

parkrum och upplevs gröna.

kommande strategi för att öka livskraften.

över och mer plats för gående och cyklister

gående och cyklister bör ses över i

prioriteras framöver.

kommande planering.

TORGBILDNINGAR
9

10

11

12

VASAGATAN MOT SIGNALFABRIKEN

NYBERGS TORG

STRANDTORGET

BRUNNSGATAN

Vasagatans gaturum är stenbelagt och har

Fint definierad torgbildning på

Relativt nytt parktorg med

Gaturum, som används till torghandel

en informell torgkaraktär som en shared

kvartersmark med kulturhistorisk

sittplatser och vistelsevärden, goda

och som berikar Sturegatan. En mindre

spaceyta. Uteserveringen ligger strategiskt

anknytning och identitet. Används som

solförhållanden i söderläge och med

torgbildning för vardagslivet.

i korsning mot Esplanaden och erbjuder ett

en lugn plats med kvaliteter kvällstid.

bra koppling till strandpromenad,

lugnare alternativ än Sundbybergs torg.

Uteservering, folkfest, träd och handel.

Hamngatan och Tuvanparken. Gröna
delar, tålig för spontana evenemang.

13

14

15

16

FREDSGATAN VID SIMHALL

SUNDBYBERGS TORG

TULETORGET

SIGNALFABRIKEN

Denna vändplan har potential att

Stadens centrala torg med höga

Nyligen upprustat, men sidoförlagt torg

Torg på kvartersmark om definieras

övergå till en torgbildning med

rörelseflöden och omstigningsplats för

på bjälklag på kvartersmark. Möblerad

av Signalfabrikens fasader och med

begränsad trafik. Fint läge och god

kollektivtrafiken. Präglad av järnvägen och

med vegetationsytor och fasta

få entréer. Främst en torgyta som

koppling till Tulegatan och levande

Landsvägens trafikmängder. Delvis soligt

sittplatser. Finns även en platsbildning

utomhusgalleria. Möjlighet till fler

bottenvåningar för gatuliv.

läge. Definieras av fondbyggnader vid

som vetter mot Vackra vägen och

funktioner på sikt, om koppling mot

Signalfabriken.

Tulegatan, som är allmän plats.

omgivning stärks.
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5. TILLGÅNGSANALYS
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TILLGÅNG TILL
OFFENTLIG FRIYTA

Intro till Alviksmodellen - vilka mått gäller?
En metod för att ta fram tillgångsanalyser kallas Alviksmodellen och har tagits fram av exploateringskontoret i Stockholm.
Modellen omfattar en kvalitativ och kvantitativ bedömning av parktillgång. Modellen innehåller även riktlinjer för
olika mått. Modellen innebär en helhetsförståelse för vilka offentliga ytor som finns, och vilka som behövs för en jämlik

I detta avsnitt beskrivs tillgång till parker, torg, lekparker,

stadsplanering. Den tar sin utgångspunkt i Stockholms parkriktlinjer och internationella rekommendationer från UN

och gröna promenader som berör analysområdet enligt

haitat. Offentliga friytor som studeras är gröna rum, gröna mötesplatser, gröna promenader och lekparker. Bullerstörda

Alviksmodellen.

sociotopytor utgår om merparten av sociotopytan överstiger gränsvärdet 55 dB. Riktlinjerna som anges nedan är ett

ALVIKSMODELLEN I SUNDBYBERG

minimimått.
Riktlinjer enligt Alviksmodellen är

Då Sundbyberg inte har egna riktlinjer för att säkra parktillgång,

•

Minst 15 % sociotopyta i analysområdet

har en del av uppdraget i föreliggande arbete bestått i att prova

•

Minst 10 m2 sociotopyta per boende

en modell för att kvalitetssäkra tillgången till offentliga friytor i

•

Max 200 m från bostaden till ett grönt rum

Sundbyberg, som också går att jämföra med Stockholms stads

•

Max 500 m från bostaden till en grön mötesplats

parktillgång. Metoden är särskilt intressant då analysområdet

•

Max 200 m från bostaden till en grön promenad

gränsar både till Solna Stads och Stockholms kommungräns och

•

Max 500 m från bostaden till lekpark

invånarna förväntas röra sig mellan kommunerna i vardagslivet.
Exploateringskontoret i Stockholm tillämpar sedan år 2015 den
så kallade Alviksmodellen, som bygger på Stockholms stads

Nulägesanalys enligt Alviksmetoden i Sundbyberg - 7 steg och ett avsteg

parkriktlinjer från år 2006 och sociotopkartans ytor. De bygger i sin

För att kunna utföra Alviksmodellen för programområdet, har ett antal underlag inhämtats och följande steg utförts:

tur dels på ett minsta avstånd till olika parkkvaliteter (park- och

1.

Programområdet, också nedan kallat planområdet är definierat av Sundbybergs stad.

naturtillgång) och dels på att det behöver finnas tillräcklig mängd

2.

Ett analysområde skapas runt planområdet som inkluderar ett omland på 500 meter runt planområdet. Riktlinjerna
ska uppfyllas INOM detta analysområde. Vattenyta utgår.

parkmark för att tillgodose invånarnas rekreationsbehov och klara
det höga besökstrycket. Denna analys beskriver enbart hur mycket

3.

begränsad tillgänglighet som skolgårdar, idrottsplatser och koloniområden tas bort.

friyta med sociala värden, sociotopyta, om ska finnas i området.
För att säkra att det är rätt typ av ytor och att de ligger på rätt

Inom analysområdet identifieras alla sociotoper med hjälp av sociotopkartan. Ytor i sociotopkartan med 			

4.

Identifiera sociotoptyper. I detta moment översätts parkriktlinjerna till fysiska krav. Här används både 				

avstånd används avståndsmått. Modellen säkrar en grundläggande

sociotopkartan och egna inventeringar på plats, samt olika bullerkartor och grönplanens beskrivning av ytor. 		

standard och sociotoptillgång, men ger samtidigt utrymme för

Ljusförhållanden kontrolleras på plats. Varje park mäts i programmet AutocAD och en buffert skapas. Se avstånds- 		

en variation i stadsstrukturen. Olika typer av sociotoper kan vara

och övriga krav för respektive sociotoptyp ovan ocg på nästkommande sidor.

överlappande. Offentliga friytor som studeras är gröna rum, gröna

5.

En tillgångskarta för respektive gröna mötesplatser, gröna rum, lekpark och gröna promenader skapas i 			

mötesplatser, gröna promenader och lekparker. En grön mötesplats

programmet illustrator, där buffertzonen som anger avstånd till ytterkant av ytan illustreras som genomskinligt fält. 		

kan också vara ett grönt rum. Eftersom analysområdet även

Analysen visar avstånd fågelvägen.

gränsar till Stockholm och Solna har även sociotopytor utanför

6.

Kartorna analyseras var för sig.

Sundbyberg översiktligt karterats, för att ge en helhetsbild av
tillgången till offentlig friyta utanför analysområdet. En begränsning
är att Alviksmodellen utgår från fågelperspektivet, d.v.s. tar inte

		

hänsyn till barriärer. Måtten anger fågelvägen ett avstånd från varje
bostadsentré i området.
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AVGRÄNSNING BUFFERT- OCH
ANALYSOMRÅDE

Programområde

Analysområde

Buffert 500 meter från planområde

Sociotopyta

ER

ET

X

M

SOCIOTOPYTA

BUFFERT
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UNDERLAG TILLGÅNGSKARTA
Kartan visar vilka sociotopytor som
identifierats i gult (se även sociotopkartan,
sid 38). Några av dem faller sedan
bort i tillgångsanalysen, då de av olika
skäl inte uppfyller kvalitetskraven enligt
Alviksmodellen, p.g.a. att de är för
bullerstörda eller inte är fullt tillgängliga.
Solvalla koloniområde utgår t.ex. i
tillgångsanalysen enligt metoden. En
buffertzon om 500 meter från ytterkant
planområdet visas i aprikost fält.
Sociotoperna inom buffertzon och
analysområde visas schematiskt på sid 54.

Analysområde

GRÖNA RUM
Definition gröna rum
•

Sociotopyta större än 0.2 hektar

•

Lekmöjlighet (behöver ej vara iordningställd lekplats, men får
inte utgöra kyrkogård eller esplanad)

•

Huvudsakligen vegetationsbeklädd mark

•

Merparten av ytan har vägbuller på mindre än 50 dB

•

Minst hälften av ytan solbelyst kl. 12 vårdagjämning (ej 		
skuggad av byggnader)

Dagens situation - utfall enligt Alviksmodellen
Inom analysområdets centrala delar är det god tillgång till gröna
rum, inom 200 meters avstånd från bostadsentréer. I nordväst finns
en brist i Duvbo och utmed del av Ursviksvägen. I de södra och östra
delarna av Sundbyberg, främst längs Landsvägen och Löfströms
allé vidare mot Solna, brister tillgången på gröna rum idag och når
inte upp till rekommendationerna enligt Alviksmodellen. Detta kan
förklaras med järnvägens breda sträckning genom området samt
områdets historia som industriområde.
Inom analysområdet finns flertalet grönytor som i dagsläget inte
kan definieras som gröna rum på grund av trafikbuller, bristande
tillgänglighet och bristande kvalitet. Exempel på sådana grönytor
är Duvmossen, Ekbacken och Kanalparken. Det är osäkert om
Annedalsparken, Lönnebergaparken och Lunchparken når upp till
kvalifikationen kring grönt rum enligt erhållna bullernivåer, men då
Stockholms stad har karterat dem som gröna rum 2017, är de med.
Strandtorget utgår p g a att det huvudsakligen är hårdgjort. Öster
om analysområdet, har även Solna brist på gröna rum.

Slutsats

Programområde

Väg, flyg och spårbuller begränsar kvaliteten på parkmark i
form av gröna rum. Järnvägen begränsar även tillgängligheten
till parkrummen mellan områdena norr och söder om denna.

Analysområde

Kopplingar norrut bör stärkas. Vissa befintliga grönytor bör rustas
och utvecklas.

Grönt rum
Buffert 200 meter från bostadsentréer
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GRÖNA MÖTESPLATSER
Definition gröna mötesplatser
•

Sociotopyta större än 1 hektar

•

Minst 50 meter bred

•

Klippt gräsmatta som kan ha inslag av träd

•

Plan yta större än 0.5 hektar som fungerar för bollspel/ bollek

•

Minst hälften av ytan solbelyst kl 12 vårdagjämning (ej 			
skuggad av byggnader)

Dagens situation - utfall enligt Alviksmodellen
Inom analysområdet är det god tillgång till gröna mötesplatser inom
500 meter från bostadsentréer. De centrala parkerna Tornparken,
Tuvanparken, Marabouparken och Golfängarna har en viktig
roll och täcker idag upp centrala Sundbyberg avståndsmässigt.
Marabouparken är den park som är mest tillgänglig för aktuellt
planområde, men Marabouparken är slitagekänslig och därmed
olämplig för många aktiviteter. Anndedalsparken utgör en grön
mötesplats på Stockholmssidan.

Slutsats
Några parker av motsvarande storlek i Stockholm, så som
Lönnenbergaparken har så höga bullernivåer (över 55 dB) , att
de inte kommer upp i kvalitetskraven enligt Alviksmodellen. Man
kan anta att Sundbybergs parker utgör attraktiva utflyktsmål/
målpunkter för invånare i både Solna och Stockholm. Framöver kan
de gröna mötesplatserna behöva avlastas av fler kvalitativa parker.

Programområde

Analysområde
Grön mötesplats
Buffert 500 meter från bostadsentréer
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GRÖNA PROMENADER
Definition gröna promenader
•

Mer än 500 meter sammanhängande gångstråk med 			
rekreativa värden

•

Exempel: esplanad, gågata, kaj, gångvägar inom 			
grönområde

Dagens situation - utfall enligt Alviksmodellen
Idag är det brist på tillgång till ett sammanhängande system av
gröna promenader inom 200 m från bostadsentréer. Kyrkoparken
och Tornparkens gångstråk kan sägas vara ett bra exempel på en
gröna promenad som kopplas via en gågata/lågt trafikerad gata.
Det finns potentiella gröna stråk som skulle kunna klassas som gröna
promenader om förbättringar genomfördes gällande buller och
tillgänglighet. Ett sådant exempel är Kanalparken, som har hög
grön kvalitet idag, men där gång- och cykelmöjligheter är mycket
begränsade.

Slutsats
För att skapa ett mer sammanhängande system av gröna
promenader krävs utveckling av stråk och kopplingar i nord-sydlig
riktning. I öst-västlig riktning har Bällstaåns strandpromenad störst
potential. På Stockholmssidan är Strandpromenaden längre, men
brister söder om Bällstabro. Att stärka den rekreativa tillgången till
Bällstaån, ett område med hög potential lokaliserat i söderläge,
innebär att tillgången till högkvalitativa gröna promenader i
Sundbyberg kan öka. I dagsläget är tillgången till gröna promenader
längst Bällstaån, väldigt begränsade jämfört med den offentliga
tillgången i Sundbybergs södra delar. Kopplingarna över ån behöver

Programområde

också stärkas. Anläggning av ett grönstråk längs Järnvägsgatan,
ovanpå locket för de nedgrävda spåren, skulle även avsevärt stärka
tillgången till gröna promenader för samtliga invånare i Sundbyberg.
En grön promenad på locket kan få flera viktiga kvaliteter. Det finns
också möjligheter att koppla ihop gröna mötesplatser, gröna rum

Analysområde
Grön promenad

och befintliga gröna promenader. Bland annat genom att samnyttja
de breda gator, som idag fungerar som parkeringsboulevarder (t.ex.

Buffert 200 meter från bostadsentréer

Fredsgatan) , som gröna promenader genom plantering av grönska.
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LEKPARKER
Definition lekparker
•

Sociotopyta större än 1000 kvm

•

Utformad för lek med lekredskap och lekytor

•

En variation av lekupplevelsr, till exempel en temalekplats 		
eller parklek

•

Möjlighet till lek för olika åldrar

•

Inslag av träd

•

Minst hälften av ytan solbelyst kl 12 vårdagjämning (ej 			
skuggad av byggnader)

Dagens situation - utfall enligt Alviksmodellen
Idag är det god tillgång på lekparker inom 500 m från
bostadsentréer i Sundbyberg, förutom i området nära Bällstaån
vid Bällstabro. Lekparkerna riktar sig i nuläget främst mot mindre
barn i åldrarna 0-9 år. De lekparker som bäst uppfyller riktlinjerna
för Alviksmodellen är temalekplatsen inklusive plaskdammen i
Tornparken ochTuvanparkens lekpark. Den sistnämnda är nyligen
upprustad och utgör en målpunkt för flera åldersgrupper både
under vardagar och helger med möjlighet att springa fritt. Läget
intill skolan är värdefullt också för barn i skolåldern under raster.
Annedalsparken och Lönnebergaparken är två större lekparker på
Stockholmssidan, som utgör målpunkter. Utöver de lekparker, som
uppfyller riktlinjerna, så finns flera mindre lekplatser i analysområdet.

Slutsats
Det finns idag ett varierat utbud av lekparker i Sundbyberg, med en
blandning av iordningställda lekytor och naturlek. Flertalet lekparker

Programområde

har relativt nyligen blivit upprustade, så som Tornparken och
Tuvanparken. Alviksmodellen ger inte en fullständig bild av utbudet
av lekparker i Sundbyberg, se även sid 46, men indikerar att utbudet
av lekparker i soligt läge är ett fortsatt behov vid Sundbybergs
utveckling och expandering. Detta då utvecklingsplaner för

Analysområde
Lekpark

Sundbyberg tillskapar nya möjliga lekytor, men främst i skuggläge.
Buffert 500 meter från bostadsentréer
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6. SAMMANFATTNING
DAGENS SITUATION BRISTER OCH BEHOV
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BRISTER OCH BEHOV
Analysen sammanfattas under nedan rubriker:

EN STARK KULTURHISTORIA OCH IDENTITET ÄR
VIKTIGA KVALITETER
•

Järnvägen har historiskt spelat en viktig roll för Sundbybergs

BEHOV AV SAMMANLÄNKNING OCH
ÖVERBRYGGNING
•

utveckling och stadsstruktur.

Sundbybergs gaturum är viktiga identitetsbärare att värna om

Flera av Sundbybergs främsta kulturhistoriska identitetsbärare

och bygga vidare på.

verkar även som visuella och fysiska barriärer. Järnvägen kommer
att försvinna som barriär i och med överdäckningen. De gator med

•

•

Staden har länge haft sin identitet som en tidig förortsstad med

•

Det finns flera identitetsstarka parker centralt i Sundbyberg,

större trafikmängd än 8000 fordon/årsmedeldygn kvarstår som

stadsprivilegier och som ett arbetarsamhälle med en stark social

med värdefulla karaktärsdrag att skydda som Tornparken,

fyssika barriärer.

sammanhållning och med tradition att umgås i utemiljön.

Kyrkoparken, Tuvanparken, Lötsjön, Stenbrottsparken och
Golfängarna. Andra parker har bristande vistelsekvalitet

Entrén till Bällstaåns strandpromenad vid Bällstabron utgör en

Det finns flera platser med hög kulturhistorisk anknytning och

och tillgänglighet till exempel Duvmossen, Kanalparken och

svag länk idag, men kommunen har påbörjat uppdrag att se över

identitet, exempelvis Sundbybergs torg och Nybergs torg, men

Ekbacken samt Furuparken, Granparken och Tuleparken.

hur platsen under broarna kan lyftas och tillgängligheten ner till

där spåren är mer eller mindre synliga. Dessa platser och torg har
stor potential att binda samman gammal och ny struktur.
•

strandpromenaden kan förbättras.
•

Analysområdet har ett flertal enskilda byggnader som
bidrar positivt till stadsbilden, varav kan nämnas exempelvis

Att tänka på/att arbeta vidare med:

Bällstaån har likaså en viktig historia att berätta om staden

Signalfabriken, Marabouparkens huvudbyggnader, Kabelfabriken

•

Sundbybergs framväxt, som tidigare vattenburen transportled,

och Sundbybergs vattentorn och Mejeriet. Både flerfamiljshus

bristande offentlighet idag, d.v.s. oklara gränser mellan privat

vilket möjliggjorde etableringen av industrier som Kabelverket,

och villabebyggelse representerar olika tidsepoker och skalor,

– och offentligt i gräns mellan kvarterens bostadsgårdar och

Parfymfabriken och Maraboufabriken längs Bällstaåns stränder.

som tillsammans utgör upplevelserika stadsmiljöer med olika

den smala, från två sidor inklämda promenadvägen längs

Under 1800-talet anlände många till Sundbybergs stad med

andel grönska.

strandpromenaden. Detta minskar vistelsevärdet på delsträckan

ångbåt. Å-rummets senare funktion utgörs av rekreationsmiljö
- stråk och som småbåtshamn, men som längs vissa sträckor

Strandpromenadens sträcka norr om Bällstabro har en

och gör att den inte heller kvalar in i begreppet grön promenad.
•

Marabouparken är en tydligt definierad enhet, en finpark av

Stråkets bredd, ökad andel vattenkontakt och en tydligare

har fått krympta mått p. g. a. omfattande strandnära

högt kulturhistoriskt värde för Sundbyberg och bedöms som

avgränsning gentemot bostadsgårdar skulle med fördel kunna

bostadsbebyggelse. Söder om Bällstabro har nya kopplingar

känslig för förändring utifrån sin karaktär. Parken klarar inte

utvecklas framöver.

ner mot strandpromenaden tillkommit vid kv. Tvättstugan. Detta

att hantera stora aktiviteter på gräsmattan, som bollspel och

har gjort det möjligt att passera mellan bostadshusen från

utomhusgympa m.m. Dessa aktiviteter behöver finna andra

bostadskvarteren i Lilla Alby. Tuvanparkens upprustning och

parkytor, utanför parkens gränser om Maraobuparken ska

bland sociotopytorna. Stockholm satsar för närvarande på att

tillkomsten av Strandtorget har också kraftigt ökat kopplingen

värnas.

öka möjligheterna till strandzonen och fortsätter att anlägga

•

ner till Strandpromenaden, varpå alla tre delarna har ökat i

Idag ingår inte Bällstaåns strandpromenad på Stockholmssidan

parkmark, som kommer att komma Sundbybergs invånare till del.

vistelsevärde.
•

Det pågår en dialog med Stockholms stad kring
ett helhetstänkande kring Bällstaån som rekreativt
mellankommunalt stråk och tillföra å-rummet vistelsevärden och
lokala målpunkter. Strandpromenaden söderut ger möjligheter
att förbinda stråket mot större grönområden.
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•

Sundbyberg har idag begränsad rådighet över delar

BRISTANDE OFFENTLIGHET

BEHOV AV BREDDAT PARKUTBUD

•

•

Flertalet av analysområdets parker och mötesplatser upplevs i

Analysen identifierar en viss brist i variation i parkernas utbud

av strandpromenaden norr om Bällstabro, vilken ägs av

dagsläget som mer anonyma än vad de verkligen är på grund

av aktiviteter och lekplatser för äldre barn, över 9 års ålder. Det

bostadsrättsföreningar, arrenderas av båtklubbar e.t.c. Denna

av svaga kopplingar mellan isolerade parkum. Flera parker

behövs en bredd i utbudet för att parkerna ska komplettera

sträcka är en viktig länk i strandpromenadens gröna promenad.

är underutnyttjade på grund av att invånarna inte hittar dit

varandra.

eller känner tillhörighet till parken. En åtgärd att stärka svaga
•

Analysen har identifierat ett antal svaga länkar mellan parker

länkar mellan parkerna i en medveten gestaltning som höjer

och naturmark. Dessa parkstråk skulle behöva få en ökad grad

upplevelsen av offentlighet torde vara relativt lättåtgärdat och

Det har inneburit en snedfördelning i vad stadens offentliga rum

av offentlighet för att verka inbjudande att använda och därmed

utgör en framgångsfaktor och kan ge en stor positiv effekt för

erbjuder till olika målgrupper. Utbudet i befintliga parker behöver

också öka tillgängligheten till parkerna.

helheten.

ses över i dialog med unga tjejer, både med riktade aktiviteter

•

Det saknas aktiviteter för ungdomar, framförallt tjejer i utemiljön.

och jämlika aktiviteter.
•

Bristande tillgång till gröna och sammankopplade promenader
enligt tillgångsanalysen.

•

I ett långsiktigt perspektiv, kan staden behöva se över rådigheten
över torgytor och parker. Det finns en risk med offentliga
stadsrum som inte är allmän platsmark/ägs av staden. Dessa

•

En studie av äldre kartor och fotografier har visat att större

kan t.ex. bli mer privatiserade och utestänga allmänheten om

gator hade gatuträd, men som minskat i antal genom

fastighetsägaren så önskar.

åren. Fredsgatans och Löfströms allés gaturum är viktiga i
gatustrukturen, men fungerar inte så bra som vistelserum.
Gatorna hade tidigare mycket trädplanteringar och en viktig roll
i staden, men upplevs nu breda och dominanta och har alltmer
fyllts av gatuparkeringar.
•

Att plantera gatuträd där det är möjligt är viktigt för att
reducera värme i staden och för att erbjuda ekosystemtjänster
även i hårdgjorda miljöer. När tunneltaket byggs, kommer
dagens stora gatuträd utmed Järnvägsgatan att behöva
tas ner. För att tunneltaksparken ska upplevas som en grön
parkmiljö är det mycket viktigt att säkerställa att nya gatuträd
längs Järnvägsgatan och utmed Tunneltaksparken ges bra
förutsättningar och plats, t.ex. vad gäller lastkrav och jorddjup.
Då kan de uppnå större volymer.
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OJÄMN ANVÄNDING OCH HÖGT SLITAGE I
PARKRUM
•

EKOLOGI OCH EXTREMVÄDER
•

Ekologiska korridorer och avsaknad bredare infrastruktur för

Analysområdets kvalitativa parkrum Marabouparken, Tornparken

ekosystemtjänster idag genom analysområdet. Hur staden

och Tuvanparken får en starkare rekreativ och identitetsmässig

ska möta upp detta bör studeras på en strategisk nivå och

roll som målpunkter framöver, i egenskap av stadskärnans

i kommande detaljplaner. Ytor behöver reserveras och

gröna oaser och med möjlighet att rymma många parallella

avvägningar göras.

upplevelser och som alla har mycket stark platsidentitet.
•
•

•

Bällstaån redan starkt förorenad idag med försämrad

På grund av att flera parker är av lägre kvalitet, exempelvis

vattenkvalitet och ännu ohanterade markföroreningar vid

genom högt slitage, bristande och enahanda utrustning eller är

tidigare industriområden. Det är viktigt att tillkommande

utsatta för höga bullernivåer, används Sundbybergs parkutbud

extrema vattenflöden inte i onödan belastar Bällstaån. Beakta

ej till fullo och belastningen på de högkvalitativa parkrummen är

att Bällstaåns flacka stränder och låglänt mark innebär

hög.

översvämningsrisker. Vissa ytor bör undantas bebyggelse.

Exemplet kv. Tvättstugan visar att det går att förtäta och

•

samtidigt öka genomsilningsbarheten över och i utkanten

Åtgärder som berör botten och strandpartier kan bli aktuella för
att långsiktigt förbättra vattenkvaliteten.

av bostadsgårdar till strategisk parkmark. samt att genom
gestaltning av markbeläggningar och ytor hantera mötet mellan

•

privat och offentligt, som förtydligar var gångstråken går.
•

Analysområdets parkrum har ett större uppsamlingsområde

•

Stockholm stad har pågående projekt att anlägga gröna
partier utmed Bällstaån, som också kan fungera som renande

bostadsområden i Solna och Stockholm nyttjar parkerna

och fördröjande ytor för dagvatten. I Stockholms stads

som målpunkter och i vardagslivet. Det innebär en än högre

parkdokument, önskar Stockholm att Bällstaåns naturkaraktär

användning och slitage och gör att andel offentlig friyta per

förstärks. Det är positivt ur ekosystemsynpunkt.

När Sundbyberg förtätas, innebär det ett ökat tryck på de
gemensama ytorna. De kan komma att behöva rustas upp mer
återkommande, men också kompletteras i utbud.
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genomflöde och inkapsling kan bli aktuellt.

än det kommunegna, d.v.s. boende från angränsande

person är mindre än de officiella siffrorna anger.
•

Marksaneringar, muddring för att tillförsäkra att Bällstaån har

7. ANALYS PLANPROGRAM
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ANALYS
PLANPROGRAM
Planprogrammets föreslagna planstruktur syftar till att läka ihop
den kraftiga barriär som spårområdet har utgjort mellan norra och
södra sidan av Sundbyberg samt bilda en ny stadskärna med stark
urban prägel. Den nya bebyggelsen föreslås innehålla en blandning
av verksamheter, service och bostäder med en tydlig front mot
den södra sidan av tunneltaksparken genom långa, övervägande
slutna kvarter. Det är planprogrammets intentioner att ny och
befintlig bebyggelse ska stärka och samverka med Sundbybergs
grönstruktur och att stadens kulturhistoriska identitet ska nyttjas
som en resurs i den framtida stadsplaneringen.
Strukturplanens bärande offentliga rum är en över 2 km lång
park förlagd på tunneltaket i öst-västlig riktning, dit gång- och
cykelflöden i stor utsträckning föreslås styras. Tunneltaksparken
mynnar i ett vitaliserat stadstorg, där torgets funktioner, storlek och
läge avses fördjupas i kommande detaljplaner. Vid Fabriksparken
tillkommer en triangelformad park och en mindre torgbildning.
Strandpromenaden norr om Bällstabro samt parken vid
båtuppläggningsplatsen utvecklas för rekreation.
Parkmark och torgbildningar
Vattenområde
Bebyggelse
Kvartersmark
Spårområde
Planområde
Analysområde
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En variant av nollikarta med planförslaget framtagen till denna analys som visar offentlig mark i vitt och privat mark i svart.

I föreliggande arbete har en övergripande strategi utifrån
tillgångsanalyser av dagens situation, såväl som utifrån de
förutsättningar som bjälklagsnivåer och tjocklekar innebär, resulterat

KANALPARKEN
DUVMOSSEN

i en översiktlig strategi i hur den långsträckta och kombinerade
boulevarden/esplanaden och parken kan kombineras med parktorg
och nya torg, vilka kopplar vidare mot stadskärnans befintliga
delar och vidare ut i parkstrukturen. Se vidare strategiavsnitt,

TUNNELTAKSPARKEN

fördjupning delområdet Tunneltaksparken. Båtuppläggningsplatsen
intill Marabouparken föreslås i strukturplanen omvandlas till

MARABOUPARKEN

offentlig parkmark för vardagslivet, med syfte att delvis avlasta
Marabouparken. I det avslutande strategiavsnittet och dess

BÅTUPPLÄGGNINGSPLATSEN

fördjupande del för 7 platser intill och i programområdet ges förslag
till kompletterande åtgärder med syfte att erhålla en bärande

BÄLLSTAÅNS STRANDPROMENAD

stomme för de offentliga rummen i Södra Sundbyberg.
SUNDBYBERGS TORG

Stadskärnan förlängs västerut och stärker kopplingen mot Annedal
genom en föreslagen ny broförbindelse i ett läge väster om dagens
bro vid Löfströmsvägen. I planprogrammets västra del uppförs
slutna kvarter på båda sidor om tunnelparken med bjälklagsgårdar,
högre hörnvåningsetage och även höghusdelar i 12-14 våningar.
Våningshöjden inom kvarteren varierar, men generellt föreslås

Karta över parker inom och intill planområdet, som beskrivs närmare
under strategiavsnittet, under rubriken fördjupningsområden.
Underlag: Arbetsmaterial januari 2018 från Plankontoret,
Sundbybergs stad, dock med äldre planprogramgräns.

kvarteren på norra sidan (kv. 1, Kv.5, Kv. 6) möta tunnelparken i
en 5-våningsskala, undantaget Kv. 8, som utgör en solid volym i 8
våningar med en lågdel om 2 våningar i öster.
Bebyggelsen är tät och hög och innebär vissa problematiska möten
med allmän platsmark. Strukturplanens strandnära kvarter längst i
norr innebär i planförslaget att bebyggelsen som möter å-rummet
bildar en stadsmässig front, med utfyllnad mot vattnet och en
högst 4 meter bred zon för strandpromenadens bryggor/kaj, vilket
är smalt, om man beaktar husens skala. Hur strandpromenadens
offentlighet ska beaktas norrut och vilka bredder som stråket
behöver, blir frågor att utreda vidare framöver. Kanske kan
bebyggelsen skjutas tillbaka, anpassas till tomten eller få indragna
sockelvåningar på motsvarande sätt som på Stockholmssidan?

Sektion tagen från Järnvägsgatan till Marabouparken.
Underlag: Arbetsmaterial, oktober 2017 från Plankontoret, Sundbybergs stad.
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I föreliggande analys uppmärksammas att den föreslagna
bebyggelsen möter Marabouparken direkt i fastighetsgräns i och
med att Löfströmsvägen utgår. Se vidare under strategiavsnitt,
avsnitt fördjupning delområde Marabouparken.
Likaså har en analys av strukturplanen visat ett behov av att
variera mötet mellan hur bebyggelse och bärande GC-stråk
länkar in mot Tunneltaksparken och vidare mot Marabouparken
och Strandpromenaden samt mot Duvmossen. Vissa gaturum
kan behöva breddas för att underlätta den visuella och fysiska
kopplingen mellan viktiga stråk och parker.
Strukturplanen innehåller också en indikation om ett punkthus om 8
våningar vid norra brofästet vid Bällstabro. Den framtida volymens
Förslag till ny busslinjedragning.

fotavstryck och placering behöver samstuderas med en förstärkt

Underlag: Arbetsmaterial från Plankontoret, Sundbybergs stad.

koppling för gående ner mot strandpromenaden.
Strukturplanen innebär också en förändrad trafiksituation för den
nya stadskärnan. Järnväggatan utvecklas som vistelserum med
förbättrade möjligheter för uteserveringar i nära samband med
Tunneltaksparken.
Busstorget samlas och föreslås flyttas till en sträcka längs
Järnsvägsgatan nordöst om Sundbybergs torg. Tvärbanans
sträckning och hållplatslägen behålls längs Landsvägen,
medan andel trafik utmed Landsvägen bedöms minska, varpå
gatusektionen kan smalnas av. Detta öppnar upp möjligheter att
vitalisera Landsvägen, organisera om torgytan och omgestalta
Sundbybergs torg. I planstrukturen indikeras byggnader längs
torgets södra sida utmed Landsvägen för kiosker, restaurang,
caféer m.m. Torgets omdaning är en nyckel till framgång hur mötet
mellan småstadskaraktär och den tydliga nya årsring som den nya
stadskärnan har, ska tas emot.

Förslag till nytt cykelnät.
Underlag: Arbetsmaterial från Plankontoret, Sundbybergs stad.

I strategiavsnittet utvecklas frågeställningen att Tornparken och
Marabouparken ligger på var sin sida om Tunneltaksparken,
en i högt läge och en i ett å-nära läge. Dessa enheter utgör
hörnstenarna i parkstrukturen och kopplingarna till dem bör
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bevakas/ inte försämras. Samtidigt måste de avlastas.

Som den historiska resumén av parkstrukturen i Sundbybergs
Baserat på tunneltakets tjocklek, trafik och
angränsande målpunkter lämpar sig zonen för:

stadskärna har visat, så har flera parker tidigare byggts bort i
industrikvarteren söder om Järnvägsgatan i takt med att staden har

0-1

Grön karaktär

expanderat. Parkytor av motsvarande storlek på Stockholmssidan,
söder om Bällstaån uppfyller inte kvalifikationerna, vilket
sammantaget gör att Marabouparken sett till ytan och läget har

Hårdgjord karaktär

1.5-2.5
2-2.5

Xm

1-2 m

en ledande roll och funktion som en större park/grön mötesplats

Tunneltakets överbyggnad/täckning
ovanpå betongkonstruktion i meter

1-2 m

för programområdets västra delar. Marabouparkens funktion som

0-1 m

aktivitetspark för rörelse och idrott fungerar dock inte, p.g.a. parkens
slitagekänslighet, varpå Alviksmodellen delvis är missvisande.

1-1.5

Här finns en tydlig brist, som förvärras av att Stockholmssidans
parker har ytterligare brister i form av bullerutsatta (över 55 dB)

0-1m

och understigande parkytor (mindre än 10 kvadratmeter/person).

1-2.5

Slutsatsen är att en ny grön mötesplats med fokus på rörelse och

1-1.5

aktivitet med goda ljusförhållanden och som klarar bullerkraven
behöver utvecklas på sikt.

1.5 - 2m

En analys av planförslaget har också visat att de föreslagna gatorna
och stråken från tunnellocket ner till Bällstaån riskerar att bli otydliga
och inte skapar den visuella ledning och mentala tillgänglighet som
behövs för att få med dessa kvarter in i stadsväven på ett bra sätt.
Se vidare under strategiavsnitt, fördjupning delområden.

Plan visande möjlig tjocklek på överbyggnad samt zonering.

Beroende på tunnellockets förutsättningar , kommer

jorddjup och lastkrav för nya träd kommer att vara mycket viktigt för

Planen redovisar översiktligt möjlig täckning/överbyggnad

Tunneltaksparkens olika delsträckor vara lämpliga för olika

att Tunneltaksparken ska upplevas som grön och med parkkvaliteter.

ovanpå tunneltakets betongkonstruktion och vilken karaktär
om är lämplig utifrån bjälklagets förutsättningar.

aktiviteter och funktioner. Vissa sekvenser kommer att få hårdgjorda
ytskikt, medan andra kan utvecklas med planteringar, träd och

Både befintliga och nya gator bör lyftas i kommande

gräsytor.

detaljplaneskede och fokus läggas på att göra dem både mer
gröna, trädplanterade och med utökade vistelsevärden. Detta kan

Det nya tunnellockets anläggande kommer att innebära att

medverka till att bjuda in grönskan på anslutande tvärgator även

dagens trädrader utmed Järnvägsgatan försvinner. I ett inledande

på de sträckor av tunnellocket där trädplanteringar inte är möjliga.

skede bedöms strukturplanen därför skapa ett hårt möte med den
äldre rutnätsstadens äldre gator, om det inte hanteras strategiskt.

I strukturplanen visas flera kopplingar i nord-sydlig riktning, som

En ny bärande trädstomme behöver utvecklas. Att bevaka

utvecklas i föreliggande strategiavsnitt i synergi med förstärkta

konstruktionsförutsättningarna för överbyggnaden ovanpå locket

platsbildningar, såsom Triangelparken, med förhoppning att detta

genom projekteringsprocessen med syfte att säkra erforderligt

kan utredas vidare i kommande detaljplaneprocess.

65

8. STRATEGI
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STRATEGI
I samrådsförslaget till nya ”Sundbyberg översiktsplan 2030 –
urbant och hållbart”, sammanfattas stadens vision i kärnvärdena
”levande – nytänkande – tillsammans”. Sundbybergs nya
stadskärna är utpekat som ett av kommunens utvecklingsområden.
Planprogrammet utgår i hög grad från de mål och strategier som

TVÅ MÅLBILDER
Denna analys tolkar översiktsplanens två övergripande målbilder för
den nya stadskärnans offentliga rum I Södra Sundbyberg:

formulerats av staden för hur stadsbyggande ska bidra till att
utveckla stadskvaliteter och stärka den sociala hållbarheten.
Nedan följer en tolkning av två övergripande målbilder och sju
stadsbyggnadsprinciper, som kommunen bedömer är vägledande

Stärkt, urban och sammanlänkad stad

Hållbar och en levande stad för alla

inför utvecklingen av de offentliga rummen i analys- och

Med hjälp av nya kvarter, mötesplatser och gröna stråk kopplas

Nya mötesplatser och rum ska främja tillhörighet, samvaro

programområdet. Därefter görs ett medskick av vad strategin

staden samman i en stadsväv. Gammalt och nytt ger spännande

och aktiviteter för människor i alla åldrar. Utbyggnaden av

kan innebära I förhållningssätt och vad som är viktigt att bevaka

konstraster och innebär synergieffekter. Det ska bli enklare och

servicefunktioner såsom förskola, skola och äldreomsorg avspeglas

i kommande planprocess för sju inom analysområdet viktiga

mer upplevelserikt att röra sig i staden till fots och med cykel.

i utemiljöns utbud, där alla ges plats och alternativ ges för en

offentliga rum. Dessa är den nya Tunneltaksparken, Bällstaåns

Kollektivtrafiken är omorganiserad till en stärkt trafiknod med tydlig

mångfald av parker, platsbildningar och gaturum i en levande

Strandpromenad, Båtuppläggningsplatsens omdaning,

organisering och stora flöden, som berikar miljön runt Sundbybergs

stadsmiljö. De offentliga rummen i den nya stadskärnan ska

Marabouparken, Duvmossen, Kanalparken och Sundbybergs torg.

torg och som stärker Sundbybergs stadsmässighet i den nya

vara inbjudande året runt samt oberoende av socioekonomiska

stadskärnan. När staden byggs tätare, ges mer prioritering på en

förutsättningar. Barn- och ungas behov tas tillvara när stadskärnan

tydlig struktur och stärkta kopplingar för de offentliga rummen, som

utvecklas. I den nya stadskärnan bidrar konst och kultur till stadens

sammantaget upplevs trygga, omhändertagna, överblickbara och

attraktivitet och människors möten I det offentliga rummet.

tillgängliga. Kopplingar mot omgivande grönstruktur har utvecklats

En variation av funktioner för olika åldrar och med ett tydligt

och tidigare barriärer har överbryggats. Stockholm, Solna och

jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv säkras genom fortsatta

Sundbyberg har fördjupat samarbetet kring de offentliga rummen

lokala initiativ och kunskap, medborgardialog, samverkan och

utmed Bällstaån och flera nya broförbindelser har tillkommit, som

medskapande. Befintliga verksamheter, platser och byggnader

ger ökad möjlighet att röra sig på båda sidor om åstranden och ta

är en värdefull tillgång och ska ges möjlighet att utvecklas ihop

del av parkutbud bortom kommungränserna.

med det nya till en helhet, där årsringarna i olika stadsdelar flätas
samman och deltar i berättelsen om Sundbybergs framväxt och
identitet. Hela staden ska utvecklas för att ge plats för att bo och
arbeta. Staden ska möta klimatutmaningarna genom att anlägga
nya gröna parkytor, en stärkt grön stomme i gatunätet ger plats
för dagvattenhantering och säkrade ytor för att möta framtida
extremväder genom ett fördjupat arbete med ekosystemtjänster.
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SJU STADSBYGGNADSPRINCIPER
genom staden. Dessa bör uppgraderas som sociala rum med syfte

bristande tillgänglighet som identifierats i analysen. Detta kan

att främja och stärka livet på gatan för ett aktivt stadsliv.

brytas ner i ett antal deluppdrag över tid för enstaka platser, men
med övergripande syfte att tillgängliggöra de offentliga rummen

Det innebär att strategin innefattar vikten av:

och ge en mer omhändertagen väg till parkerna genom att höja

•

statusen på stråk och kvartersnära mellanrum.

Gröna promenader mellan befintliga och nyskapade gröna
målpunkter behöver etableras genom en utvecklad parkstruktur
och i vissa fall en uppgradering av befintlig struktur.

•

Tunneltaksparken bör utvecklas som ett nytt centralt grönstråk,
med plats för både aktivitet och vila, som kompletterar befintligt

•

kopplingen mot Annedal vid Marabouparken har ansetts som

Hög kvalitet och robust stomme, samt stärkta kopplingar och

viktig från Stockholms sida i tidigare samordningssamtal.

gröna promenader och urbana stråk

Annedalsborna har sitt närmaste centrum och kollektivtrafiknod i
Sundbyberg.

Mellankommunala kopplingar behöver stärkas, i synnerhet mellan
Sundbyberg finns också ett behov av att tillskapa nya rumsliga

•

ger en ökad orienterbarhet och offentlighet, speciellt i nord-sydlig
riktning, för att överbrygga befintliga fysiska och mentala barriärer
idag gator i nord-sydlig riktning med stora rumsliga kvaliteter och
och gata. De ska ses som en resurs med stadsbyggnadsmässiga
kvaliteter. Fredsgatans roll framöver som ett bärande stråk har
uppmärksammats i analysen, då det är den enda gatan inom
och Tulegatan utan att vika av. Den har också mindre höjdskillnader
sydlig riktning.
Framöver behöver mer detaljerade strategier utvecklas för att lyfta
gatornas roll i staden. Ökad andel grönska genom planteringar
prioriterade gator som ska fungera som överbryggande huvudstråk
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cykelstråk längs Bällstaån och Bällstaviken i kombination med

Att lyckas med en bärande struktur för de offentliga rummen är

alternativa cykelstråk i gatumiljön på särskilt trånga delsträckor,

avgörande för den nya stadskärnans utveckling till en attraktiv

som är ett viktig alternativ till bil och andra transportmedel.

stadsdel.

Bällstaån behöver stärkas som regionalt rekreativt stråk, där

fortsättningsvis uppfylla olika behov genom sitt utbud, läge och

Bällstaån genom Sundbyberg idag utgör en viktig pusselbit.

skilda karaktärer. För att de offentliga rummen ska kunna erbjuda

Området mellan Huvudsta, Stenhuggeriskogen i Solna via

mångfald och öka i attraktivitet, behöver obalansen i nyttjande

Sundbybergs strandpark upp till grönområden kring Bällsta och

jämnas ut både genom kvalitetshöjande åtgärder och ett bredare,

Solvalla i Stockholm. (Se mer under Bällstaån).

förnyat utbud. Stadens arbete med en helhetssyn på Södra
Sundbybergs befintliga samt möjliga nya parkrum och mötesplatser

•

och därmed bättre tillgänglighet än många andra gator i nord-

och nya gatuträd samt levande bottenvåningar utvecklas för de

Ett tydligt fokus att skapa ett attraktivt och tydligt regionalt

Sundbybergs parker, naturmark och urbana mötesplatser ska även
•

goda solförhållanden och med fin samverkan mellan byggnader

rutnätsstaden som sträcker sig hela vägen mellan Järnvägsgatan

2. ALLSIDIG STAD MED EN MÅNGFALD AV
GEMENSAMMA RUM
Allsidig stad, variation i gestaltning och aktivitet

kopplingar samt stärka redan existerande men svaga länkar. Detta

och öka genomsilningsbarheten. Sundbybergs stadskärna har

utbud i Sundbyberg (Se mer under Tunneltaksparken)

nya broförbindelser för GC-trafik över Bällstaån. Inte minst

1. STÄRKT OFFENTLIGHET

Sundbyberg och Solna samt Stockholm. Inom analysområdet Södra

Fortsatt stärkt samverkan och strategiskt arbete för att få till

Strategin lyfter Fredsgatans betydelse som ett prioriterat

pågår, men denna analys visar än mer på behovet av att

gaturum, som bör få en nyckelroll i egenskap av bärande

vidareutveckla ett övergripande strategiarbetet i Södra Sundbyberg,

koppling mellan målpunkter, men lika viktigt som ett socialt

(analysområdet), för ett robust pärlband av aktiviteter men också

vistelserum och i samverkan med levande bottenvåningar.

betydelsen av att mindre programmerade offentliga rum finns kvar

Annonsering och skyltning behöver utvecklas för en bättre visuell

i staden. Det innebär att underutnyttjade parkrum behöver lyftas

ledning.

och andra, överutnyttjade, behöver avlastas genom förbättrade
kopplingar. Ett komplement behövs även av nya parkrum i vidare

•

Offentligheten mellan parkrum och urbana mötesplatser
behöver stärkas med fokus på att läka de svaga kopplingar och

utveckling av den nya stadskärnan samt en generell mångfald av

aktiviteter för Sundbybergs alla invånare. En variation av rumslighet

promenader behöver skapas för att göra andra offentliga

3. ALLAS STAD

behöver utvecklas; tysta såväl som aktiva, skuggade och soliga,

kvalitéer tillgängliga och för att skapa en egen grön infrastruktur.

Utrymme och plats för alla, trygghet, säkerhet

parker och tätortsnära naturmark/naturparker och urbana platser;

Här behöver staden fördjupa arbetet med en formulerad strategi

torg och levande gaturum med plats för grönska och dagvatten.

om detta skall bli möjligt.

Överbryggningen av den tidigare barriären som Järnvägen
har inneburit möjliggör nya kopplingar mellan norra och södra

En gemensam berättelse för stadsutvecklingen behöver skapas för
den nya stadskärnan. Hur stadsbyggandet ska läka och överbrygga

•

Värna om, och höj kvaliteten på kvarvarande ytor med

segregation samt bjuda in alla medborgare till staden är en

stadskärnan samt utveckling av både urbana och mer gröna

naturmark i analysområdet, då det är en brist. På sikt kan

aktuell strategisk fråga i Sundbyberg, där kärnan riskerar att bli

parksekvenser i ett bärande stråk i öst-västlig riktning. (Se vidare

förutsättningarna med idag bullerstörd natur förändras

exkluderande för vissa grupper. Sundbybergs stad avser att fördjupa

strategiavsnittet, fördjupning Tunneltaksparken). Spårområdet är en

till det bättre och naturmarken få än högre vistelsevärden

arbetet med hur social hållbarhet kan främjas i det offentliga

hittills outnyttjad markresurs, där ytor för vistelse och rörelse genom

och roll i grönstrukturen också ur socialt perspektiv, utöver

rummet, t. ex. genom att stärka kopplingar, erbjuda mer mångfald

staden kan innebära en stor potential i den nya stadskärnan.

ekosystemtjänster och som länk i spridningskorridor.

av aktiviteter, ökad samverkan mellan lokalisering av lokaler för en
bredd av målgrupper och anslutande uterum för synergieffekter.

Det innebär att strategin innefattar vikten av:
•

•

Ett sätt att börja arbeta med att stärka kopplingarna mellan

Social hållbarhet är en stadsbyggnadsfråga, men som dock inte

Förädla befintliga kvaliteter i de offentliga miljöerna. Berika

den naturnära naturmarken är att innefatta dem i en strategi.

enbart kan lösas med åtgärder i det offentliga rummet.

platser med fler funktioner med lekfulla och konstnärliga inslag.

De bör tydligare annonsera sig utåt och tydligare kopplas an

Utveckla en mångfald av torg, parker och platser med innehåll

•

mot befintliga och nya parkrum, exempelvis Duvmossen och

Tunneltaksparkens möjligheter till utbud begränsas av både dess

Ekbacken.

breddmått och dess omgivande trafikbelastning samt begränsade

som kompletterar dagens utbud och speglar nya behov. Forma

solförhållanden, varpå behovet av större, soliga aktivitetsplatser

platser för att stärka identitet och attraktivitet.

bör lösas på andra ytor. Analysen har vidare visat att i en redan
urban och tät stadskärna, som centrala Sundbyberg, så spelar

•

Ta hänsyn till ljus-vind, och solförhållanden i de offentliga

de urbana platserna en stor roll som mötesplatser, vilket beaktas i

rummen. Utveckla platser för vinteraktivitet och ta tillvara

den nya strukturen för de offentliga rummen i Södra Sundbyberg.

vintersoliga platser.

Tunneltaksparken kommer att få urbana kvaliteter, men med
omväxlande lugnare, mer gröna sekvenser.

•

Värna om tysta platser i staden, som tillgodoser
rekreationsbehovet av vila, promenad och avkoppling.

Särskilt strategiska mötesplatser som får en ny funktion och
betydelse i och med förstärkta lägen är de med stark koppling till

Att tänka på/arbeta vidare med:

Tunneltaksparken, d.v.s. Duvmossen och Sundbybergs torg. Om

•

I vidare arbete med kommande detaljplaner för den nya

Migrationsverket lokaliseras i närhet till Sundbybergs torg, blir

stadskärnan krävs en ökad samverkan mellan planprocess

torget en än viktigare mötesplats. Att erbjuda ett torg i staden

och de gröna frågorna. Här är det viktigt att staden tar rodret

som både fungerar som ett entrétorg till staden och som medger

och styr processen mot byggherrar och Trafikverket genom att

möjlighet för många att samlas och t.ex. demonstrera är viktigt ur

bevaka kvalitets- och strukturfrågor för de offentliga rummen.

demokratisynpunkt.

De gröna frågorna bör tillåtas ta plats gentemot tekniska krav
och andra intressen. Tydliga urbana promenadstråk och gröna
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lekparksutbudet och varsamma tillägg med parkentréer och nya

Det sociala hållbarhetsarbetet behöver konkretiseras i kommande

gångstråk göras, som bjuder in till miljöerna.

skeden och lyftas gentemot byggherrar och inom stadens
organisation, förslagsvis också i samverkan med Stockholms

•

erfarenheter från Kommissionen för social hållbarhet. Målpunkter

sammanställa vilka parker och torgytor som inte utgör allmän

får inte upplevas privatiserade. Pärlbandsprincipen gynnar också

platsmark idag utifrån behovet av att långsiktigt säkra

barnperspektivet – att se stråken med ett pärlband av aktiviteter

allmänhetens tillgång till parker och torg. Detta kan också

skapar en möjlighet att avlasta parker med högt besökstryck och ge

kombineras med andra samverkans- och partnermodellen,

flera möjligheter för uteliv.
Det innebär att strategin innefattar vikten av:
•

Stråk ska upplevas säkra och trygga både dag- och kvällstid.

•

De gemensamma rummen ska upplevs trygga och jämlika. 		

som t.ex. för Tuletorget och Nybergs torg, vilka inte är allmän
platsmark idag.
•

inspirera till nya möten och locka människor i olika åldrar och

Några större attraktionspunkter, ”dragare” behövs för att dra
besökare från ett större omland – regionala målpunkter, liksom
Marabouparken gör idag.

•

Ungas plats i staden ska tillgodoses på centrala platser, inte
marginaliserade sidoytor. Ungdomsperspektivet behöver ta
avstamp ur i tidigare dialogarbeten och attraktiva platser, ytor
och lokaler lyftas på flera strategiska platser, varav Sundbybergs
torg utgör en given sådan. Samverkan mellan aktivitetsytor,
kultur- och idrottslokaler och en variation av utbud i de offentliga
rummen. Unga flickor ska ges plats.

•
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Ett norm- och genuskritiskt perspektiv bör lyftas in.

I kommande detaljplanearbete föreslås att en social

i parkerna. Säkra skolvägar och säkra stråk för förskolegrupper

konsekvensanalys tas fram för att analysera planförslagets

mellan parker med lekmöjligheter är viktiga att utveckla för att

potential för mötesplatser och kopplingar.

att en barnkonsekvensanalys upprättas.
•

med olika sociala och kulturell bakgrund.
•

•

gynna rörelse i staden. I kommande detaljplanearbete föreslås

och lokalt engagemang.
De offentliga rummen utformas till sociala plattformar för att

Barnperspektivet är viktigt att beakta, då nya invånare också
innebär ökat antal förskolor, som konkurrerar om lekplatsutbudet

Mötesplatserna ska gestaltas så att de inbjuder till delaktighet

•

Sundbybergs stad kan, utöver detta dokument, behöva

De offentliga miljöerna ska stödja barns och ungas utveckling

4. PROMENADVÄNLIG STAD

och deras möjligheter att utforska staden på egen hand. Närhet

Gatan som stadsrum, orienterbarhet, trygghet

till småbarnslek är särskilt viktigt.
Gröna och genomsilningsbara gaturum bör främjas, där relationen
Att tänka på/arbeta vidare med:

mellan gaturum och parkrum stärks. Gaturummen bör utvecklas

•

De parkrum som inte angränsar till stark trafik, är särskilt

med en tanke om variation och hierarki i staden, från viktiga

lämpliga att vidareutveckla för besökande barngrupper – fri

trafikleder till esplanader och lummiga bostadsgator.

rörelse. Sundbyberg kan erbjuda högkvalitativa utemiljöer
för barn med en variation i parkernas läge, storlek och olika

Det innebär att strategin innefattar vikten av:

typer av grönska. Det är viktigt att soliga parkmiljöer värnas

•

SBG!
framöver, då tunnellocksparken delvis kommer att ligga i skugga.

Vidareutveckling och främjande av en variation av finmaskiga
gång- och cykelstråk som knyter samman stadsdelar och gör det
möjligt att röra sig mellan viktiga målpunkter.

Tuleparken är ett exempel på ett bilfritt parkrum, som kan bli
ett komplement till Tuvanparken ur ett barnperspektiv, men
då behöver tennisplanerna flyttas/omlokaliseras. Kvarvarande

•

Alternativa stråk som leder genom park- och naturmark och mer
urbana stråk längs gator.

naturmark och naturparker som Granparken och Ekbacken
utgör potentiella målpunkt för nya förskolegrupper och är det
delvis idag. Naturlekplatser kan utvecklas här, som kompletterar

•

Låt gatan möta befintlig och ny bebyggelse där lokaler i

bottenvåningarna och entréer bidrar till att utveckla gatan till ett

5. STÄRKT IDENTITET
•

levande stadsrum.
•

Kopplingen Prästgårdsgatan – Rosengatan är en intressant

Gaturum och noder bör anpassas till i första hand fotgängarnas

upplevelsemässigt mer varierat alternativ genom rutnätsstaden

Den nya bebyggelsen som planeras att uppföras i samband med

än vad passagen längs Ekensbergsvägen erbjuder idag.

att järnvägen förläggs i en tunnel kommer att innebära en större

villkor och utvecklas efter ögonhöjdsperspektivet. Exempel

•

•

•

omdaning av stadskärnan, där den nya kvartersstrukturen längs

på gaturum och noder som bör omgestaltas är Fredsgatan,

Att tänka på/arbeta vidare med:

Järnvägsgatan och Bangatan domineras av långa och kringbyggda

Löfströms allé samt noden Landsvägen-Löfströms allé.

•

En av de stora utmaningarna är att tvärkoppla mellan

gårdar.

tunneltaksparken och Bällstaåns strandpromenad. Det finns

Med Sundbybergs starka bebyggelseutveckling med nya årsringar

En ny, bärande strategi för gatuträd både på befintliga

behov av ett helhetsperspektiv och en utökad samordning

med slutna och storskaliga bostadskvarter, har dialogarbetet lyft

huvudgator och för nya gator intill Tunneltaksparken bör

i kommande detaljplanearbete med syfte att bredda olika

fram medborgarnas önskan att man i fortsatt planarbete också

utarbetas.

aktiviteter för att få än mer spridning av sociotoper i de offentliga

värnar om befintlig kulturhistoria och småstadsidentiteten. Där ingår

rummen.

småskalighet och grönska som viktiga komponenter. Denna analys

Grönska i gaturum bör generellt främjas, och rum som tidigare
haft stora karaktärsgivande träd bör återplanteras. Vissa gröna,

•

Utifrån kvaliteter och kulturhistoriska platser i stadsrummet

koppling i dagens gatunät i söder, som ger ett gent och

lyfter behovet av att utveckla ett medvetet förhållningssätt kring de
•

Den höga tätheten i planförslaget kräver stora investeringar i

offentliga rummens värdebärande roll som en hörnsten i strategin.

stadsmässiga rondeller kan nyttjas i egenskap av gröna noder

nyanläggning av parkmark och en serie delprojekt för att bryta

som ger visuell ledning ut mot omgivande grönstruktur.

parkernas isolering från varandra. Det kommer att behöva

Det innebär att strategin innefattar vikten av:

reserveras stora finansiella medel för både anläggning och

•

Gaturum med historiska värden bör även fortsättningsvis

skötsel av parkmark framöver.

Att ta människors upplevelser av kvaliteter och brister i
stadslandskapet på allvar, vilket har betydelse för frågor om

värna den historiska berättelsen, exempelvis Stationsgatan,

demokrati och social hållbarhet. Här bör de lokala berättelserna

Sturegatan, Karlavägen och Esplanaden.

av en plats identitet och betydelse som målpunkt ges plats.

Ursviksvägen och Tulegatan är fungerande gröna gator

•

I det vidare detaljplanearbetet för den nya stadskärnan behöver

idag i egenskap av gröna, tillgängliga kopplingar vidare mot

man studera hur de äldre och nya delarna kan knytas ihop och

grönstruktur utanför analysområdet mot nordväst och nordöst.

identiteten förstärkas till väldefinierade och respektfulla möten

Analysen visar att dessa gator bör räknas in i strategiskt viktiga

med värdebärande parker, platser, gator och torg. Byggd

kopplingar av betydelse för vardagslivets gc-flöden. Från

struktur och offentliga stadsrum bör vidare samverka och stärka

Tulegatan utgör Vackra vägen en stark koppling med parkmark,

varandra.

som ger en grön promenadupplevelse vidare ut norrut mot
Lötsjöns större rekreationsområde. Tulegatan har noder/

Att tänka på/arbeta vidare med:

markörer i form av gröna rondeller idag. Framöver kan noderna

•

Gaturummens karaktär och identitet behöver lyftas upp i

i strategiska lägen som Fredsgatan – Tulegatan, Tulegatan

stadsväven. Läsbarheten av gaturummet och dess historiska

– Vackra vägen och Tulegatan – Ursviksvägen stärkas för en

hierarki bör understrykas vid framtida utveckling, t.ex. vilka

starkare annonsering. Även Tuleparken behöver annonseras

befintliga huvudgator som rustas upp till fungerande stadsgator.

bättre från Tulegatan.

Det sammanfaller med tidigare stadsbyggnadsprincip, om
utvecklingen till en promenadvänlig stad. Gatorna Stationsgatan,
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i Sundbyberg, både genom att upprätthålla respektavstånd

egenskaper och kräver sina förutsättningar. I många fall kan flera

och att låta parken spela en central roll som kulturbärare.

ekosystemtjänster samsas och samverka på en och samma plats i

Parken bedöms ha hög känslighet mot förändringar. (Se avsnitt

staden men i andra fall krävs olika typer av avgränsningar för att få

Marabouparken nedan).

fram funktionerna.
Grönytefaktor för kvartersmark används redan idag aktivt i

6. RESILIENS OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER
Sturegatan, Esplanaden, Järnvägsgatan och Fredsgatan
samt Karlavägen utgör starka stadsbyggnadselement mellan
gammalt och nytt och bör utvecklas som vistelserum. Noderna
mellan Tunneltaksparken och dessa gator bör gestaltas med
extra omsorg.
•

Landsvägen kommer att få en förbättrad trafikmässig situation i
sin strategiskt viktiga funktion som stadsmässig huvudgata
mellan Stockholm och Solna i mötet med Sundbybergs torg och
nya resecentrum. Omgestaltning av korsningen Landsvägen,
Esplanaden och Löfströms allé till en plats/nod kan hjälpa upp

SBG!

att vitalisera stadsbilden och stärka orienterbarheten.
Ge Sundbybergs torgs och Nybergs torg en stark roll i stadsväven
och förstärk historiska kopplingar till angränsande värdebärande
gaturum.
•

Ursviksvägen och Tulegatan har en annan kompletterande
karaktär, och är värdefulla gator som erbjuder flera gröna
parkytor i omedelbar anslutning till gaturummet och god kontakt
med mer öppen planstruktur, där bostadsgårdarnas träd och
övrig vegetation berikar stadsbilden.

•

Värna om Bällstaåns landskapsrum som en fortsatt läsbar miljö
av betydelse för Sundbybergs utveckling.

•
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olika håll i Sverige, bland annat inom Stockholms stad. Det kan
vara ett viktigt verktyg för att arbeta med ekosystemtjänster där.
Tunnellocket ställer extra intressanta utmaningar för implementering

I Svergie finns flera positiva exempel på stora stadsbyggnadsrojekt,

av ekosystemtjänster. Här finns stora möjligheter att visa hur en

där ett integrerat förhållningsssätt, som både inkluderar

modern grön stad kan utformas med ekonomiska, ekologiska och

social hållbarhet med ekosystemtjänster har praktiserats

sociala vinster som potential.

tidigt i planeringen. Många ekosystemtjänster kan integreras i

och med planförslaget och därmed stora möjligheter att återta

•

Ekologiskt robust stad

Sundbyberg. En grönytefaktor för allmän platsmark testas på

Marabouparkens starka kulturhistoriska identitet och särart

stadsrummen, torg, parker och gator. När Sundbybergs största

Det innebär att strategin innefattar vikten av:

stadsbyggnadsprojekt genomförs finns stora möjligheter att ligga i

•

Ta tillvara landskapets förmåga att leverera ekosystemtjänster, t.

framkanten i dessa frågor och marknadsföra den hållbarhetsstrategi

ex. genom att använda lågt liggande dalgångar och parkytor för

och resilienta stadsbyggnad som beskrivs i översiktsplanen. Staden

omhändertagande av dagvatten, träd för temperaturutjämning,

har möjlighet at föregå med goda exempel på de fastigheter och

odling för pollinering och biologisk mångfald.

mark där staden har möjlighet att diskutera och/eller ställa krav.
•

Vidareutveckla en mångfald av parkmiljöer, där man drar nytta

Att fördjupa arbetet med ekosystemtjänster i kommande

av den befintliga vegetationen och med medvetna växtval

detaljplaneskede är klokt både ur ekologisk, ekonomisk och social

stärker viktiga spridningssamband. Värna om en mångfald av

synvinkel. Men för att dessa viktiga funktioner skall kunna fungera

naturmiljöer.

behövs rätt mått och placering i staden samt rätta tekniska
och ekonomiska förutsättningar. För att lyckas så måste dessa

•

Bygg in gröna lösningar för omhändertagande och rening av

stadsbyggnadselement komma in tidigt i planeringsprocessen

dagvatten I gator, både för omgestaltade samt nya gator, där

före dess att byggrätter och alltför tekniska lösningar omöjliggör

det bedöms möjligt.

eller försvårar de ambitioner som kommunen har uttalat
i översiktsplanen. Att bygga en tät stad med verksamma

Att tänka på/arbeta vidare med:

ekosystemtjänster där de gråa och gröna infrastrukturerna vävs

•

I den fortsatta processen behöver nya översiktsplanens

samman på smarta, integrerade och välplanerade sätt.

riktlinjer tillämpas också vad gäller klimatanpassning och

En övergripande analys av ekosystemtjänstbehov behöver

ekosystemtjänster.

göras och sedan en strategi för implementering av de önskade
ekosystemtjänsterna i stadsbygden. Varje ekosystemtjänst har sina

7. LOKALT FÖRANKRAD PROCESS

i den centrala stadens liv. Det blir annars en enfaldig stad som bara

Bygg vidare på Sundbybergsandan

ger plats till de stora, ekonomiskt starka aktörerna.
Att tänka på/arbeta vidare med:

Medborgarperspektivet – bra dialogarbete, medborgardriven

•

Flexibilitet bör byggas in i stadsstrukturen- Utöver ett riktat utbud,

stadsutveckling bör ges rum.

behöver vissa parker också hållas oprogrammerade och flexibla,

Med en stor stadsomvandling finns en unik möjlighet att föra en

där innehåll och användning tillåts skifta över tid.

kontinuerlig dialog kring vad vår gemensamma stad kan vara
och bli. Här kan olika kompletterande tekniker användas. Från

•

•

Planerings- och byggtiderna kommer bli omfattande

traditionella samråd, möten/projekt med speciella fokusgrupper

i Sundbybergs stadsomvandling. Det kommer vara

samt prototyper i stadsmiljön som kan undersöka möjligheter att

stökigt och bullrigt. Samtidigt finns stora möjligheter

skapa diskussion, inte minst under den långa byggtiden. Olika former

att utnyttja denna period att engagera medborgarna,

Behov av strategi kring grön infrastruktur. Staden behöver

av ”placemaking” kan engagera individer, föreningar, företag och

testa företeelser i stadsrummen och kommunicera vad

intensifiera arbetet med brett och långsiktigt perspektiv och

andra aktörer till att skapa nya situationer av sociala och kulturella

staden vill med stadsomvandlingen. Att gestalta själva

i samverkan med den dagvattenutredning som staden tar

sammanhang. Ett sammansatt dialog- och medskapandearbete

stadsomvandlingssceneriet är en uppgift i sig. För att skapa

fram just nu inför granskning av planprogrammet. En stärkt

har gjorts tidigare i processen genom Framtidsdialogen 2013-2014.

intressanta reflektioner och ett kulturellt djup kan konstnärer

grön-grå samverkan som väver samman sociala, ekologiska

För att få stadsutvecklingsprojektet socialt hållbart är det fortsatt

av olika slag engageras. Sundbybergs framtida liv kan

och ekonomiska värden som också fokuserar på gestaltning.

viktigt att arbeta aktivt med en plan för medskapande och se till

diskuteras på olika sätt: skulpturer, installationer, happenings,

Dagvattenproblematik beaktas, spec. med hänsyn till tunneltak.

att den får verklig betydelse i stadsomvandlingen och på olika sätt

utomhuskonserter, ljussättningar, tillfälliga odlingar. Tillfälliga

Detta bör vara en stark gemensam strategi i kommande

ta om hand och utveckla den dialog som startats. Att arbeta med

byggnader kan ge plats till olika lokala aktörer som kan få en

detaljplanearbete mellan kommun och byggherrar, där båda

medborgardialog är en förtroendefråga. Idag har medborgarna

gratis central lokal för, säg en vecka, att bidra till att diskutera

har stora ekonomiska intressen att bevaka. Ökad samordning

ofta en längre kontinuitet än tjänstemän och politiker. En långsiktig

stadslivet och stadsomvandlingen i centrala Sundbyberg.

rekommenderas, för att utreda vilka mått och tekniska lösningar

strategi för att ta hand om medborgarnas engagemang och idéer

som behövs för olika ekosystemtjänster.

behöver formeras. En strategi som har bred politisk förankring

SBG!

som kan överleva politiska maktskiften och inte allt för mycket
•

Möjligheten att skapa ny natur på vissa sträckor på

bygger på enskilda tjänstemäns kunskap och engagemang.

Tunneltakslocket behöver tillskapas, utifrån vistelsevärden och

En aktiv medskapandeprocess kan användas som ett socialt

användbarhet.

hållbarhetsarbete i sig och en marknadsföring utåt vad för slags
stad Sundbyberg är.

•

SBG!

Stark avrinning av dagvatten på grund av Sundbybergs
topografiska förhållanden. Begränsad fördröjning på delar av

En levande och identitetstark stad med stark lokal förankring

tunneltaket gör de andra, möjliga delarna än viktigare, liksom

behöver ge plats och möjlighet för småskaliga initiativ och

sidoytor längs med tunneltakets. Strategier för att hantera reella

underifrånperspektiv (bottom up). Det är speciellt angeläget i en

översvämningsrisker i förhållande till etablering av tunneltaket

stad som Sundbyberg med en småstadskaraktär kombinerat med

kommer sannolikt vara en prioriterad fråga.

storstadens mångfald och energi. Det behövs en aktiv strategi för
att tillåta ekonomiskt svaga men idérika sociala aktörer att ta plats
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FÖRDJUPNING AV STRATEGIN
VIKTIGA GRÖNA STRÅK OCH LÄNKAR

BEFINTLIGA PARKER OCH GRÖNA GATOR

Karta visar de viktigaste gröna parkstråken (tjocka oranga pilar) samt de gröna länkar som

Karta visar parkstruktur i gult och föreslagna gator särskilt lämpade för kompletterande grön

föreslås stärkas (tunnare oranga pilar) för att erhålla en förbättrad sammanläkning i den nya

trädstomme intill programområdet i grönt. De gröna noderna/platserna utmed Tulegatan och Löfströms

parkstrukturen för en ökad användning.

allé är också markerade med cirklar.
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FÖRDJUPNING PER DELOMRÅDE
TUNNELTAKSPARKEN
Sammanfattning analys – brister och behov

Strategi

Samtidigt som järnvägen har en stark historisk betydelse för

Tunneltakets möjligheter bör tas tillvara genom etablering av

Det innebär att strategin innefattar vikten av att:

Sundbyberg, verkar den även som en tydlig fysisk barriär mellan

Tunneltaksparken, en ny grön promenad centralt i Sundbyberg.

•

norra och södra stadskärnan i centrala Sundbyberg idag. Det är

Parkens längd uppgår till ca 2 km, med olika breddmått, varav ca

långa avstånd mellan Esplanadens övergång, passagerna under

19 meter mellan gatorna utgör en riktlinje. Det är något smalare

mark vid Sundbybergs torg och de planskilda övergångarna vid

än Strandvägen och Karlavägen, men tack vare trafikplaneringen,

Ekensbergsvägen och Löfströms allé. Järnväg och pendeltåg har

kommer parken på vissa sekvenser endast ha en trafikerad gata på

pärlbandsstrategin, där en variation av rumslighet och aktiviteter

hittills utgjort en stor bullerkälla, som påverkat vistelsevärden på

ena sidan, varpå hårdgjorda ytor på motsatta sida kan gestaltas

för samtliga av Sundbybergs invånare stärks

Järnvägsgatna och Sundbybergs torg negativt. Utöver buller- och

som en shared-spacelösning, mer på de gåendes villkor, vilket

barriäreffekten, har spårområdet annekterat stora markytor mitt

medger god kontakt mellan byggnadernas fasader och aktiviteterna

i stadskärnan, vilka nu kan frigöras till en ny utbyggnadsetapp i

i parkrummet. Vidare ska den stora stadsbyggnadsmässiga

bestånd, och möjliga nya park- och stadsrum för att de ska

Sundbybergs utveckling, där en ny Tunneltakspark och nya kvarter

satsningen av Tunneltaksparken innebära en ökad tillgänglighet till

komplettera och understödja varandra

utmed Järnvägsgatan och Bangatan kan läka ihop stadens norra

Sundbybergs park- och stadsrum som helhet.

samt möjliggöra att bygga över fysiska och mentala barriärer.
•

•

•

och södra del till en förstärkt ny stadskärna.

Utveckla och binda samman befintliga kvaliteter i Sundbyberg

Tunneltaksparken bör utvecklas på ett sätt som främjar

Tunneltaksparkens utformning ses i förhållande till befintligt

En stark och medveten strategi för att utveckla träd på
tunneltaket till en grön stomme utvecklas i nära samverkan med
kommande utveckling av gatorna Järnvägsgatan och Bangatan

.

Lötsjöområdet

•

Duvmossen

Löthallen och
Sundbybergs simhall

Tunneltaksparken gestaltas med hänsyn till både dåtid och nutid,
genom utformning av en gradient av rum från det moderna till
det kulturhistoriska arvet och identiteten

Bostadstorg

Golfängarna

Tornparken

•

an till befintliga och nyskapade målpunkter och gaturum

Entrépunkt
Kulturtorg
Marabouparken

Kyrkoparken

•

Tunneltaksparken utvecklas och utformas med aktiviteter,
som kompletteras med utvecklade parker i Duvmossen och

Aktivitetsplats

Strandpromenaden med syfte att etablera en stärkt grön

Aktivitetspark

parkstruktur i denna del av analysområdet.
Nybergs torg

Bibliotek

Funktion i den nya stadskärnan:

Strandpromenad
Sundbybergs torg
Landsvägen

Ny och/ eller upprustad grön målpunkt

Resecentrum torg

En kombinerad grön och urban promenad, variation i utbud och
aktivitet, sammanlänkning och urbanitet bör vara ledord för dess
utformning. Trädplanteringar, lekpark, parktorg, torg, finpark,
ekosystemtjänster, aktivitetspark, så långt måtten tillåter (t.ex.

Befintlig grön målpunkt

paddle, urbant utegym, parkour, jämställd aktivitetsyta – utifrån vad

Befintlig urban målpunkt
Ny och/eller upprustad urban målpunkt

Tunneltaksparkens utformning genom strategiska noder kopplar

Bällstaviken strandpromenad
söderut

unga tjejer önskar, får utvecklas vidare i kommande dialoger)
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SUNDBYBERGS TORG
HISTORIA
FOLKLIV
EVENEMANG
HANDELSBODAR/PAVILJONGER
KULTUR
STRÅK MÖTS
VATTEN

13
12
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9
10

8
7
6
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5
4
3
2
1
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RESETORGET
AKTIVT TAK
STORA FLÖDEN
OMSTIGNING
ENTRÉ
CYKELPARKERING
IDENTITET

2

JÄRNVÄGSPARKEN
PAVILJONGER
UTESERVERING
GRÖN STOMME
STÖRRE TRÄD
STORA FLÖDEN
HISTORIA

GRÖNT RÖRELSESTRÅK
RÖRELSE
TRÄD OCH PLANTERINGAR
RAM MOT GATURUM

5

SHARED SPACE

6

GRÖN OAS

LEK & AKTIVITET
AKTIVTETSPARK FOKUS UNGDOMAR
JÄMLIK MÖTESPLATS
HÅRDGJORD OCH MINDRE GRÖNSKA
VATTENKOPPLING - DAGVATTEN
KOPPLING FREDSGATAN

GRÖNT RÖRELSESTRÅK

11

PROMENAD
MINDRE TRÄD
AKTIV ÖVERGÅNG FRÅN
UNGDOMSAKTIVITET

AKTIV & TRAFIKERAD
STADSMÄSSIG
ANSLUTER TILL
ESPLANADENS TRÄDRAD

RUDERAT GRÖNSKA
PLATS ATT STANNA
RUMSLIGHETER
SITTPLATSER

7

8

9

SHARED SPACE

10

LEK & AKTIVITET

KONST
INSTALLATIONER
ENTRÉ MARABOUPARKEN
ENTRÉ TILL KULTURTORG
ANNONSERING

12

GRÖN OAS

13

BOSTADSNÄRA TORGBILDNING

AKTIV & TRAFIKERAD
STADSMÄSSIG
MINDRE TRÄD
GRÖNT MÖTE MED GATA
GRÖN ÖVERGÅNG

HÖJDVARIATION
KONSTLEK & FÄRG
KOPPLING TILL MARABOUPARKEN
ENTRÉ TILL KULTURTORG

KULTURTORG

GRÖNSKA
STÖRRE TRÄD
RÖRELSE & VISTELSE
PAVILJONGER
KULTURKOPPLING

MÖTESPLATS
MINDRE TRÄD
OM GRÖNSKA - UPPHÖJDA YTOR
STRÅK MOT DUVMOSSEN
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Att tänka på/ arbeta vidare med:
•

Tunneltaksparkens etablering kommer att kräva stora insatser,

•

Tunnelbanelocket är också en möjlighet att visa hur

både ekonomiskt och samordningsmässigt. Att få till en bra

man behandlar ekologiska värden i staden. Här bör en

park med gröna delar och med en mängd funktioner och

sammanvävning av det gråa och det gröna göras på ett

delar är mycket viktigt för att stadsbyggnadssatsningen ska

medvetet sätt.

bli framgångsrik. Tunneltaksparken borde ingå som en central
komponent i en gemensam berättelse om vilket tillskott

•

Tunneltaksparken måste också ha som uppgift att skapa flera

stadsutvecklingen i samband med överdäckningen kan ge. Här

olika ekosystemtjänster. Där det inte kan göras på själva locket,

bör man tänka över, berätta om och illustrera vilken slags stad

blir lockets sidoytor utmed Järnvägsgatan och Bangatan

man vill ha.

avgörande. Därför kanske det inte bara är en park, eller flera
parker men också något som kombinerar stadens sociala och

•

Att tillse/kvalitetssäkra att bjälklaget konstrueras för att klara

ekonomiska idéer med naturens processer. Detta inte minst av

erforderliga laster som volymbildande gatu- och parkträd kräver,

ekonomiska skäl t.ex. för möjlig skada (dagvatten) överhettning

samt att ett erforderligt jorddjup kan säkras i de sekvenser

(värmeöeffekter), hälsa (ren luft, mental koppling till natur,

där plantering bedöms kunna medges, är en central fråga att

motion, minskade vårdkostnader m.m.) med flera.

bevaka genom projekteringsprocessen.
•

Det bedöms som att de långa kvarteren utmed tunnelparkens
södra sida kommer att skugga parkens mittersta delar. I
kommande detaljplanearbete rekommenderas att staden
fördjupar analysen genom solstudier, som kan vägleda hur
planstrukturen kan bearbetas för att möjliggöra mer dagsljus
till Tunneltaksparken. Med en medveten anpassning av
bebyggelsens höjder på vissa sträckor och se över korsande
gators gatubredder m.m., kan stadsstrukturen underlätta
att få ner dagsljus till Tunneltaksparken och dess föreslagna
torgbildningar/noder i korsning med bärande huvudgator,
vilket kommer att öka vistelsevärdena och skapa en livfull rytm.
De lägen där Järnvägsgatans uteserveringar får tillräckliga
trottoarbredder och där grönska på tunnelparken och
gatuplanteringar kan samverka, kommer i hög grad bidra till
Tunneltaksparkens attraktivitet.
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SUNDBYBERGS TORG
Sammanfattning analys – brister och behov
Sundbybergs torg har sedan 1930-talet haft en stark kulturhistoriskt
officiell relation till Landsvägens fasader och till Signalfabrikens
norra kortsida, vilka rumsligt har stöttat torget och gett dess

Entré till Tunneltaksparkens
gröna stråk västerut

stadsmässighet. Torgytan var tydligt definierad och höjdskillnaderna
mot Bangatan nyttjades i uppbyggnaden av planteringar och mer
lugna zoner för vistelse. Det nya stadshuset i funkisstil och Carl
Lugnare zon med sittytor
och trädplanteringar

Fagerbergs springbrunn utgjorde blickfång i mötet mot Landsvägen
och gav torget ytterligare status som Sundbybergs stadstorg. Mot
norr flankerades torget av en äldre järnvägspark med volymbildande
träd och mot väster övergick torgytan i en bred övergång över

Förstärkt kopplingen mellan
torget och Stationsgatan

Flexibel och öppen
torgyta för aktivitet ochg
evenmang

Torgyta med rumslighet,
verksamheter och grönska

spåren mot Stationsgatan, varpå spåren inte verkat som rumslig
barriär på samma sätt som idag. I och med tillkomsten av ett nytt
stationshus 1960 och de omfattande rivningarna längs Landsvägen

Viktiga promenadkopplingar

Tydligare entré till
Signalfabriken

i slutet av 1960-talet, försköts tyngdpunkten norrut över torget och

Rörelsestråk mot
Resecentrum

funktionen övergick sakta till att gå från handels- och stadstorg till
en förplats för omstigning mellan trafikslag – med en utformning

Torgyta
Rörelsestråk utmed
Landsvägen med
trafikseparerad GC-väg

funktion raderades ut helt. Med en breddning av spårområdet och
en ytlig pendeltågsperrong, planskilda passager under mark och

Grönstråk
Entréer

Ökad koppling
över Landsvägen

anpassad till de nya förutsättningarna och där Järnvägsparkens

Viktiga cykelkopplingar

Torgbyggnad
Trädplantering

blockerande bebyggelse mot Stationsgatan, har Sundbybergs
torg tappat i rang och som målpunkt. Detta samverkade med
Landsvägens omvandling. Från att ha fungerar som samhällets
samlande stråk blev Landsvägen upplevelsemässigt förvandlad till

Strategi

Att tänka på/arbeta vidare med:

en gräns, markerad av snabb genomfartstrafik mellan storskaliga

En bärande del i planprogrammets strategi är att Sundbybergs

•

hus. Torgets form upplevs nu mer som en breddning av Landsvägen

torg ska bli den nya stadskärnans starkaste urbana mötesplats,

torg ska organiseras rumsligt, men frågan behöver fördjupas

än stadens främsta torg. De formklippta lindarna understödjer

efter decennier av krympande funktioner. Stadskärnan behöver ett

i kommande detaljplaneskede. Frågor att undersöka vidare

också Landsvägens riktning mer är torget. Landsvägens sträckning

stadstorg som svarar mot den omvandling stadskärnan genomgår

är: Ska torgytan utökas över Tunneltaksparken och möta

förbi Sundbybergs torg har blivit alltmer trafikerad och innehåller

och som bjuder in alla I det offentliga rummet.

Järnvägsgatan? Ska torget återgå till tidigare utbredning? Ska

Planprogrammet prövar flera alternativ hur Sundbybergs

nu även stationsläge för tvärbanan. Det gör att torget idag är

torgen brytas ner i flera, samverkande torgbildningar runt nya

upplevelsemässigt trafikpåverkat. Samtidigt har Landsvägens och

byggnadsvolymervolymer? Var ska tyngdpunkten ligga? Vad ska

Vasagatans trottoarer genomgått en omfattande upprustning i syfte

Funktion i den nya stadskärnan:

torget koppla till? Det finns en risk att, om inte byggnadernas

att främja vardagslivets stadsliv. Denna upprustning har också dragit

Ska vara den centrala platsen för: möten – mat – event – kultur-

fotavtryck och volymerna studeras väl, den nya bebyggelsen

fokus från torget söderut, där gaturummet tagits torgets mentala

demokrati – handel – vardagsliv – stora flöden – resecentrum.

bildar en ny barriär mot Landsvägen, där istället Södra och Norra

plats. Det är flytande gränser mellan torg- och gatuytor.

centrala Sundbyberg skulle behöva överbryggas i detta läge.
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•

Platsens vidare gestaltning och funktioner behöver studeras

•

Inkludera mötet med Landsvägen i den framtida

omgående, så att gestaltningen av det offentliga rummet också

gestaltningen av torget. Planprogrammet verkar för att minska

styr de tekniska krav, som kommer av tvärbanehållplatsens

genomgångstrafiken på Landsvägen och därmed återge lite av

läge, nya, breda stora ledningsstråk under mark, nivåskillnader

Landsvägens attraktivitet som en självklar huvudgata i mötet

p.g.a. tunnellocket, som behöver möta befintliga byggnader och

med torget och genom att samla busshållplatslägena mot

anslutande gator på ett medvetet sätt.

Järnvägsgatan. Detta öppnar upp nya möjligheter för torget
mot Landsvägen. Minskad trafikbelastning gör att de rumsliga

•

Hur man stadsbyggnadsmässigt och rumsligt kan återta en del

kvaliteter den bågformade Landsvägen har med dess breda

av torgets betydelse som tyngdpunkt i mötet med Landsvägen

trottoarer och vackra fasader, åter kan vitaliseras för ännu mer

behöver studeras utifrån dess komplexitet. Det är möjligt att nya

uteserveringar. Nya portiker mot norr från Tunneltaksparken och

byggnadsvolymer av arkitektonisk verkshöjd och med offentliga

förstärkta entréer in till Signalfabriken och biblioteket kan också

funktioner kan aktivera torget mot Landsvägen, men vyer mot

väva ihop byggnader med offentlig funktion och vistelseytor

viktiga fonder, siktlinjer och skalmöten behöver studeras vidare.

utmed gatu- och torgrum.

Landsvägen och dess bågformade form och vackra fasader
är en tillgång för stadsrummet. Torget bör inte vända sig från
Landsvägen , utan snarare mot den. Torget bör inte heller kännas
övermöblerat, men paviljonger i valda lägen kan understödja
aktiviteter och öka vistelsevärdena.
•

Stadsförnyelsen kan gärna inkludera möjlighet på kort och på
lång sikt att aktivera befintliga byggnader runt torget med syfte
att främja torglivet, där så är möjligt. Signalfabriken inklusive det
tidigare stadshuset utgör en fond med stark identitet kopplat
till det historiska torget. Det vore välgörande för torglivet om
byggnaderna innehåller mer utåtriktade, kanske offentliga
funktioner framöver.

•

Ta avstamp i torgets omväxlande historia och tidigare
koppling i nord-sydlig rikting genom passagen över spåren vid
Stationsgatan. Denna gatukoppling är en stor möjlighet att
överbrygga senare decenniers stadsmässiga barriäreffekt mellan
stadskärnans södra och norra delar.

•

Vad ett större torg skulle kunna tillföra Sundbyberg bör också
fördjupas, kanske med en arkitekttävling, innan planstrukturen
sätts definitivt. Vill Sundbyberg erbjuda en större eventplats i
centralt läge?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urbant rum
Kultur och identitet
Gator möter torg
Modernt golv
Inbjudande plats
Öppet för alla
Events
Samlingsplats
Lätt att orientera sig
Torghandel
Träd och grönska
Sittmöjligheter mot tunneltak
Paviljonger /caféer

BÄLLSTAÅNS STRANDPROMENAD
Sammanfattning analys – brister och behov

Duvmossen

Idag fungerar Strandpromenaden söder om Bällstabro väl,
men sträckan norr om Bällstabro, liksom anslutningarna ner till

Tydlig cykelkoppling till
befintligt cykelnät

promanden via Bällstabro är angelägna att utveckla med syfte
att höja stråkets attraktivitet och få en fungerande parkstruktur,

Fortsatt
strandpromenad

som uppfyller kvalifikationerna för en grön promenad och
gör att promenaden kan räknas in i analysområdets framtida
parkstruktur. Detta förutsätter en stärkt offentlighet och ett
långsiktigt strategiskt arbete på flera nivåer.
Strandpromenaden behöver utvecklas norr om Bällstabro och
så småningom kopplas vidare över marken på Bällstaåns östra
sida, norr om båtuppläggningsplatsen, som Solna stad äger.
Det är en mellankommunal fråga, hur stråket ska få plats och

Marabouparken

Koppling
Stockholmssidan

Aktivitetspark

vilka strandkaraktärerna ska vara, hur mycket grönska och
vilken tillgänglighet till vattnet som erbjuds. Som jämförelse har
Stockholms stad angett 20 meters bredd för strandpromenaden
vid pågående utveckling för Bällsta Hamn. I planprogram för

Sammanhängande
Årum

den nya stadskärnan i Sundbyberg anges bryggdäckens bredd
för fordon, motsvarande 3,5 - 4 meter. Kommer byggnaden
dikt an en sådan gräns, kan stråket upplevas privatiserat.
Båtklubbens omlokalisering, ingår som del i förhandlingen. Här
behöver både stråkets kvaliteter och de fysiska anspråk som
båtklubben har idag på både vattenrummet och stranden
samt båtuppläggningsplatsen lyftas, på motsvarande sätt som
Strandtorgets tillkomst var en nödvändig del i parkstrukturen
söder om Bällstabro. Likaså finns det få kopplingar i nord-sydlig
riktning som kopplar ut till strandpromenaden mellan Bällstabro

Sammanhållen och tillgänglig strandpromenad

och båtuppläggningsplatsen i dagens struktur, bl.a. beroende på

Strandpromenad Stockholmssidan

rådande planstruktur med stora industrivolymer som upptar hela

Viktiga cykelkopplingar

kvarter eller avgränsade bostadsgårdar mellan de strandnära
flerbostadshusen.

Viktiga promenadkopplingar
Huvudsakliga entréer
gångtrafikanter
Huvudsakliga entréer
cykeltrafikanter

Föreslagen grön aktivitetspark
Föreslagna platsbildningar med vattenkontakt

Fortsatt tillgänglig
strandpromenad längs Bällstaviken

Möjlig småbåtsangöring
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Strategi
Ett aktivt samarbete kring en gemensam kommunöverbryggande

Att tänka på/arbeta vidare med

strategi för Bällstaåns karaktärer och värden bör eftersträvas och

•

Då dagens få kopplingar ner till strandpromenaden upplevs

intensifieras. Vilka strandkaraktärer möter vilka? Hur kan å-rummets

som en brist /barriär ur tillgänglighetssynpunkt , som påverkar

strandkaraktärer förstärka varandra och erbjuda variation? Här

promenadens attraktivitet negativt, vore det klokt att se över

finns mervärden och positiva synergieffekter i ett mellankommunalt

om fler kopplingar kan tillskapas i nord-sydlig riktning ner mot

samarbete. Både Stockholms stad och Sundbyberg ser utvecklingen

å-rummet.

av en sammanhängande promenad utmed Bällstaviken som den
stadsbyggnadsmässiga åtgärd, som ska motivera den intensiva

•

Hur strandpromenadens gångstråk ska kopplas till det

utbyggnadstakt som sker i Annedal, Solvallastaden, Mariehäll,

nya broläget, via trappor och ramper bör studeras vidare i

Ulvsunda och de västra delarna av den nya Stadskärnan. En smal

detaljplaneskedet. Gångflödet utmed Bällstaåns strandlinje

strandremsa ska tillgodose ett stort behov, samtidigt som vissa

norrut bör hanteras med erforderliga bredder och med en

av de ännu inte exploaterade delarna planeras för tillkommande

gestaltning som värnar om att stranden ska upplevas tillgänglig

bebyggelse. Den kommande utveckling av strandpromenaden kan

för alla.

komma att kräva strategiska val mellan parkmark och tillkommande
bebyggelse, alternativt att andra strategier för grönstruktur

•

En fördjupning av vilken byggnadsvolym och vilken typologi som

utvecklas. Övergripande strategi är att se strandpromenaden

är lämplig i omedelbar strandzon i det fall å-rummet är smalt och

som en sammanhängande parkmiljö på båda strandens sidor,

där Annedals strandhus möter upp på motsatta sidan vattnet

med en å i mitten av parkrummet. Ett helhetsgrepp för Bällstaåns

rekommenderas.

landskapsrum till en sammanhängande parkmiljö pågår, men
behöver intensifieras och formeras än mer.

•

Offentligheten bör stärkas kring Bällstaån. Här kan ses bra
exempel på utformning vid Tuvanparken och i Annedals

Funktion i den nya stadskärnan:

strandkvarter, där offentligheten fått styra och det privata

Grön promenad med flera platsbildningar i en pärlbandsprincip,

tryckas tillbaka eller underorda sig strandpromenadens karaktär.

bryggor, grön oas med sittplatser, grön strandkaraktär, båtliv längs
vissa sträckor

•

Entréer till strandpromenaden bör stärkas, både för visuell och
fysisk tillgänglighet.

•

Strandpromenaden bör gestaltas och utformas med en
mångfald av karaktär och med egen stark identitet, där avstamp
tas i årummets befintliga karaktärer

REFERENSBILDER STRANDPROMENADENS KARAKTÄRER

•

Den historiska karaktären bör kompletteras med en modern
utformning och gestaltning.
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BÅTUPPLÄGGNINGSPLATSENS OMDANING
Sammanfattning analys – brister och behov
Arbetet med Strandparken Sundbyberg (nod) Combine 2009
uppkom som en tydlig reaktion på att bebyggelseutvecklingen

Att tänka på/arbeta vidare med:
•

anläggs, bör de gestaltas utifrån Marabouparkens situation.

längs stranden motverkade de gemensamma intressena att skapa
en sammanhängande strandpromenad. Det är mycket viktigt
att detta inte upprepas. Planförslagets struktur med nya kvarter

•

nyttotrafik. Dessa kan gestaltas med parktorgskaraktär.

mot å-rummet riskerar att påverka den mentala tillgängligheten
strandpromenaden.

•

Marabouparken föreslås omformas som en flerskiktad
vegetationsyta, där grönytorna på respektive fastighetsgräns kan

Båtuppläggningsplatsens omdaning till park längs Bällstaån

understödja varandra.

bör utformas på ett sätt som ökar den fysiska och visuella
aktiviteter och ge plats för en variation i aktiviteter. Den ska gestaltas

•

stranden kan understödja upplevelsen av vattenkontakt på olika
nivåer, omväxlande med gröna sekvenser, där strandkaraktären

Parken bör utformas så att dess soliga vattennära läge tas tillvara

beaktas, Parken bör innehålla en större gräsyta, som kan avlasta

och öppnas upp för Sundbybergs invånare så att alla känner sig

Marabouparken.

välkomna. Det är viktigt att parkens vidare utformning understöder
avlasta Marabouparkens känsliga öppna gräsyta. Denna parkyta

•

på motsatta sidan av å-rummet, är utvecklingen av kv.

komplement. Kran och möjlighet till båtupptagning föreslås vara

Vandenbergh.

kvar och möjlighet för kortare angöring för småbåtar.
•

cykelväg, iläggningsplats för båtar och angöring med småbåt, plats

Nya träd föreslås planteras, för att förstärka känslan av en
parkmiljö.

grönt rum, vattenkontakt/vattenspegel, uteservering,
kajakuthyrning, solbad, utegymnastik, stråk att passera/promenad,

Strandzonen och gröna ytor kan användas också till rening
av dagvatten. En referens hur Stockholms stad har arbetat

kommer att vara attraktiv genom sitt läge och möjlighet att erbjuda

Funktion i den nya stadskärnan:

I omvandlingen av båtuppläggningsplatsen till en park, bör
rummets skala brytas ner i tydliga zoner, där parkÿtan närmast

för att vara tålig.

utveckling till en tålig, robust park med gröna vistelseytor, som kan

Varsamhet och respektavstånd till Marabouparkens träd och
grönytor när nya hårdgjorda ytor tillskapas. Kanten närmast

Strategi

tillgängligheten till Bällstaån i Sundbyberg. Den ska också erbjuda

Vändplaner och hårdgjorda ytor bör förläggas i parkens
ytterkanter med syfte att begränsa trafik till fastigheter och

i anslutning till Marabouparken och med stora, stängda volymer
till både båtuppläggningsplatsens omdaning såväl som till

Om nya parkentréer mellan Strandparken och Marabouparken

•

Ett gc-stråk, som kopplar över parkytan får förläggas i sådant
läge, att inte parken tydligt kan organiseras utifrån lugna och

för temporära förändringar, boulebar, bryggdäck, planteringar,

mer aktiva zoner.

vändplan, kanske ny entré mot Marabouparken
•

En uteservering och en kajakuthyrning kan vara säsongsinslag,
eller en året runt paviljong. Jämför med boule&bar, eller livet
utmed Årstaviken.

REFERENSBILDER BÅTUPPLÄGGNINGSPLATSENS KARAKTÄRER
83

MARABOUPARKEN
Sammanfattning analys – brister och behov

Förläng strandpromenaden
och dra tillbaka kvarteret

Marabouparken är en högt uppskattad grön oas och den enda

Förstärk koppling mellan
tunneltaksparken och
Marabouparken genom ett
gaturum och dra tillbaka
kvarteret

större parken söder om järnvägen och väster om Landsvägen i
dagens parkstruktur, som uppfyller kvalitetskraven för ett grönt
GC-väg utanför parkgräns

rum och en grön mötesplats. Marabouparken bevaras och får

Dra tillbaka kvarteret vid
Marabouparkens huvudentré

ett förbättrat läge i den nya planstrukturen, men för att den ska
kunna uppfylla de funktioner, som eftersträvas, är det viktigt

Förstärk parkens entré med
kultur-/konsttorg

att avlasta besökstrycket och erbjuda alternativ för de typer av
aktiviteter parkens komposition och uppbyggnad inte klarar av
Bå

att hantera. Marabouparken är en tydligt definierad enhet, en

tu

finpark av högt kulturhistoriskt värde för Sundbyberg och bedöms

Entréplats vid vändplan med
anpassad bebyggelse

som känslig för förändring, både utifrån sin karaktär, men också

pp

lä

gg

Marabouparken

ni

ns

gp

la

sin uppbyggnad, där gräsmattor och planteringar är känsligt för
högt slitage. Marabouparken är också extra politiskt känsligt att

ts

Öka vattenkontakt

förändra för invånarna, då den upplevelsemässigt varit tillgänglig för

en

Viktiga promenadkopplingar
Viktiga cykelkopplingar

Beakta befintlig
vegetationsridå

medborgarna sedan 1930-talet, även om den främst planerades för
attutgöra en god rekreationsmiljö för sin personal. Mellan 1937 och

Park

1955 arbetade landskapsarkitekten Sven Hermelin med parken i två

Siktlinjer

etapper. Parken innehåller en formell och en mer öppen parkdel och

Strandkant

ramas in av träd, planteringar och murar mot parkens ytterkanter.

Entréer

Planprogrammets föreslagna bebyggelse i norr och väster kransar
Marabouparken direkt utanför parken, utan avgränsande gata eller

Strategi

bl.a. Annedalsborna i åtanke. Det motsäger inte den urbana

stråk emellan, som tydliggör gränsen mellan privat- offentligt. Det är

Marabouparkens unika kulturhistoriska värde och viktiga funktion för

kopplingen. En stad bör tillhandahålla flera alternativ.

bekymmersamt ur flera aspekter, som redogörs för nedan.

Sundbybergs invånare och på nationell nivå som kulturarv, bör tas
tillvara som ett starkt stadsbyggnadselement med egenvärde och

Funktion i den nya stadskärnan:

en grundsten för den sundbybergska identiteten.

Skulpturpark, finpark, kulturevenemang, grön oas, uteservering.
mindre lekplats, plaskdamm, grönt rum och grön mötesplats, men

Det innebär att strategin innefattar vikten av att:
•

Entréer, flöden och kopplingar till Annedal bör värnas
vid nybyggnation utmed Marabouparken och Bällstaån.
Löfströmsvägen är idag en gata i kanten av ett brorum, som
delvis har upplevts otryggt, men som p.g.a. sitt läge har varit
utpekat som ett viktigt stråk. Nu finns möjligheter att omvandla
kopplingen på utsidan längs bågen till ett välutformat stråk med

REFERENSBILDER MARABOUPARKENS KARAKTÄRER
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med begränsning i aktiviteter, solbad.

Att tänka på/arbeta vidare med:
•

Utifrån Marabouparkens roll, karaktär och behov behöver också

•

Vidare bör de anläggningstekniska aspekterna begrundas

planprogrammets bebyggelseförslag, (så som det givits som

i de fall, då byggnaderna ligger dikt an parkens plangräns,

förutsättning i denna analys) omarbetas avseende gestaltning,

då ”inverkan” på parken kan vara betydligt större under

skala och placering. Den antikvariska rekommendationen

byggnadstiden, såsom temporära slänter och sponter, körvägar

i dokumentet Sundbybergs bebyggelse skrivs att eventuell

och kranar för fasadelement e.t.c.

tillkommande bebyggelse intill Marabouparken bör begränsas
i omfattning och skala, för att inte skugga eller störa den

•

Beakta respektavstånd till parkens gränser och trädstomme,

kulturhistoriskt värdefulla miljön. Den slutna karaktären

för att motverka framtida konflikter mellan lägenheters utsikt/

bör bevaras, även mot Bällstaån. Ett medskick inför vidare

ljusinsläpp och liv på balkonger och parkens värden och struktur.

detaljplanearbete är att tillkommande bebyggelse i direkt kant

Skuggande bebyggelse kan också påverkar livsbetingelserna

mot parken bör dras tillbaka med syfte att öka respektavståndet

för uppvuxna träd inne i parken. Detta kan t.ex. innebära att

till parken.

den befintliga kopplingen som Löfströmsvägen utgör utmed
den bågformade långsidan får övergå till ett GC-tråk, en grön

•

Fördjupa utredningen av den tänkta bebyggelsens inverkan

promenad mellan strandpark och Marabous huvudentré. Denna

på parken genom att ta fram en kulturmiljöanalys med

blir tillgänglig året, om dygnet runt och erbjuder ett alternativ då

kulturhistorisk konsekvensanalys. Frågor att lyfta är i vilken grad

Marabouparken är stängd.

den föreslagna byggnadsstrukturen blockerar parkens entréer, i

REFERENSBILDER MARABOUPARKENS KARAKTÄRER

vilken mån bebyggelsen skärmar vyer mot parken eller skuggar
det öppna parkrummet, privatiserar eller på annat sätt inverkar i
parkens kärnvärden.
•

Entréer och visuella kopplingar till Marabouparken bör värnas
och stärkas vid ny exploatering. En viktig siktlinje är från
Tunneltaksparken, en annan från Löfströms allé.

•

Vilken typ av genomflöde genom parken som önskas och
alternativa vägar runt parken bör studeras vidare.
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DUVMOSSEN
Sammanfattning analys – brister och behov
Duvmossen är idag en trekantigt formad park med övervägande

Parkentré

gräsbeklädda ytor mellan Duvbo och Hästhagen. Den har ett

Värna vegetationsskärm

strategiskt och väl synligt läge intill Järnsvägsgatan och är en park
man passerar, både för cg-trafik vidare längs Järnvägsgatan, såväl

Stadsodling

Parkentré
Parkentré

som för promenader förbi Kanalparken och vidare mot Lötsjön, eller
mot Karlavägen genom Duvbo.

Led
Ledom
omcykelväg
cykelväg här

Dalgång
Ny gångväg i parkytan

Ny lekpark i
flera rum

Multifunktion
samverkande
aktiviteter

Idag är parken underutnyttjad, sliten och bullerstörd. Duvmossen
är övervägande oprogrammerad, men kan upplevas sakna ett
intressant utbud, som lockar besökare, trots den stora ytan. Dagens
basebollmål används inte av en bred allmänhet. Solförhållandena
är dock goda och parken bedöms ha potential att tillgodose flera
funktioner och behov i den framtida strukturen. De norra delarna av
parken ingår i riksintresseområdet Duvbo villasamhälle.

Strategi

Parkentré

Duvmossens strategiska läge stärks genom den nya stadskärnan.
Parken föreslås få förstärka funktioner. Parken ligger som ett hjärta
i den nya parkstrukturen, med förgrenade armar i form av gröna
promenader mot Tunneltaksparken, mot strandpromenaden, mot
Karlavägen som grön, redan trädplanterad gata, och Kanalparken.
Parkentré

Funktion i den nya stadskärnan:

Koppling Tunneltaket
och Marabouparken

Tillgänglig större aktivitetspark i ett strategiskt läge inklusive en
större temalekplats med samverkande lek och idrottsfunktioner till
DUVBO

en mångfunktionell park, uteservering, aktiviteter får fastställas i
kommande dialogarbeten, stadsodling, grillplats. Parken utvecklas
till en grön mötesplats, ekosystemtjänster, bl.a. dagvattenhantering.

DUVMOSSEN

EN

KANALPARK

Parkutbudet kan med fördel förändras över tid. De paddle/

Förstärkt koppling mellan parker

EKBACKEN

då den attraherar hundägare, som befolkar parken och gör den

TUNNELPARKEN

Viktig vy

tryggare under längre tid på dygnet.
STRANDPROMENADEN
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Gångstråk
Cykelväg

minitennisbanor som idag finns i Tuleparken, föreslås flyttas till
Duvmossen. En hundrastgård med agilitybana föreslås också,

N

KE
LÖTSJÖPAR

KANALPARKEN
Sammanfattning analys – brister och behov

Strategi

Att tänka på/arbeta vidare med:

Kanalparken gränsar till riksintresseområdet Duvbo och utgör

Framöver behöver högre rekreativa flöden hanteras, också från

•

Stärka kopplingar – se vidare Kanalparken och Tunneltaksparken.

idag ett öppet parkrum mellan de två gröna stadsdelarna Duvbo

Annedal med syfte att fler invånare ska ges möjlighet att hitta

Tillgängligheten till Duvmossen sett från Tunneltaksparken

och Hästhagen med god visuell kontakt med angränsande gator

till och ta del av Kanalparken. I strategin ges Kanalparken en

behöver studeras vidare, så att inte siktlinjer blockeras av

och mestadels småskaliga villabebyggelse. En kvalitet idag är

förstärkt roll som en viktig koppling i Södra Sundbyberg att koppla

ny bebyggelse. Ett tydligare parkstråk bör etableras mellan

möjligheten till varierade promenader i dessa stadsdelar. Här

samman och förlänga den nya stadskärnans rekreativa stråk utmed

Duvmossen och Tunneltaksparken och bebyggelsens breddmått

fungerar Dalsänkans och Kanalstigen som en given del av den

tunneltaksparken och strandpromenaden ut mot Golfängarnas

anpassas till parkstråkets krav.

rogivande promenaden av betydelse för vardagslivet. Strategiskt

rekreationsområde norrut. Den gröna och lugna karaktären består,

Hur dagens gc-stråk ska ledas om i mötet med Tunneltaksparken,

utgör Kanalparken en underutnyttjad grön länk mellan Duvmossen

men ett nytt gångstråk genom och i kanten av Kanalparken adderas

behöver också studeras vidare.

och Golfängarna, vilket är olyckligt, då den har möjlighet att fylla

på ett hänsynsfullt sätt för att Kanalparken ska uppgraderas till en

•

Orienterbarheten kan förstärkas med gestaltade parkentréer.

fler funktioner. Parkvägar genom och utmed parken saknas och

grön promenad enligt Alviksmodellen. Här kan förskolegrupper ta

•

Läsbarheten av Duvbos villasamhälle bör fortsatt vara viktigt att

trottoarer liggar på motsatta gatusidan. Idag har analysområdet

sig vidare till Golfängarnas utbud eller leka på parkens gräsytor och

studera, när Duvmossen utvecklas. Siktlinjen från parken mot norr

brist på sammanhängande gröna promenader.

på hällarna för mindre utflykter i en solig park med begränsad trafik

•

är viktig att beakta.
•

runt om. Cykel sker fortsatt i blandtrafik på lokalgatorna.

Konsekvenser av hur den föreslagna högre nya bebyggelsen
längst i väster skuggar aktivitetsytan och drar ner attraktiviteten

Funktion i den nya stadskärnan:

behöver utredas vidare.

Grön promenad, ekosystemtjänster, dagvatten, lugnt parkrum för

Den del av Duvmossen, som inte utgör parkmark idag, kan

alla, läsbar park som visar en landform som tidigare dalgång, soliga

eventuellt behöva övergå i stadens ägo, om större investeringar

förhållanden som kommer att vara värdefullt som komplettering

för en förnyelse av parken ska bekostas av staden.

till den urbana karaktären vid tunneltaksparken, stärkt tillgång till

•

Bullerproblematiken behöver ses över på kort och på lång sikt.

befintlig grönstruktur avlastar andra parker. Grön promenad mellan

•

En variation i utbud förstärks genom närheten till Ekbacken och

tunneltakspark och Golfängarna utvecklas.

•

Kanalparken.
•

•

Beakta äldreperspektivet och närheten till äldreboendet vid

Att tänka på/arbeta vidare med:

Ekbacken. Efter utvecklingen av Duvmossen, möts man över

•

Genom en genomgående strategi för att arbeta med de gröna

generationer.

kopplingarna mellan Golfängarna – Kanalparken – Duvmossen

Marksaneringar kan komma att bli aktuella i samband med

– Tunneltaksparken och entré Strandpromenaden samt till

parkupprustningen, då marken delvis består av tidigare
byggnadsmassor av varierande kvalitet. Det kan innebära

REFERENSBILD KANALPARKENS KARAKTÄR

Ekbacken, utvecklas pärlbandsprincipen till en tydlig helhet för
en stärkt offentlighet. Detta bör studeras vidare i kommande

merkostnader, men är motiverat sett till de funktioner Duvmossen

skeden. Förslagsvid utarbetas ett ett kvalitetsprogram för de

förväntas fylla i den nya stadskärnan.

offentliga rummen i Södra Sundbyberg.
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