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INLEDNING 
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen fick våren 2016 i uppdrag av stadsmiljö- och 

tekniska nämnden att ta fram en förstudie för Strandpromenaden. Förstudien ska 

utreda förutsättningarna för att utveckla Strandpromenaden, se Figur 1, och ta ett 

samlat grepp längs hela sträckan från Solna stad till Stockholms stad, se bilaga 1. 

Syftet med förstudien är att Strandpromenaden längs Bällstaviken skall värnas 

och utvecklas till ett offentligt, tillgängligt, tryggt och sammanhängande stråk för 

alla. 

 

Figur 1. Översikt 
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AVGRÄNSINGAR 
Geografisk avgränsningar är kommungräns i sydöst mot Solna stad och i 

nordväst mot Stockholm stad.  

Trafikutredningar kring Ågatan (endast avtalsförhandlingar på grund av 

kvartersmark) och Hamngatan ingår inte i detta uppdrag.  

Medborgardialog utförs inte i förstudien, endast promenader med stadens råd 

genomfördes 2016-09-06 (arbetsgruppen för tillgänglighetsrådet) samt 2016-09-

28 (pensionärsrådet). 

 

Endast ledningsägaren för vatten- och avlopp omfattas av förstudien. 

 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden har begärt hos kommunfullmäktige att inrätta 

ett cykelråd fr.o.m. 1 januari 2017. Eftersom det ligger i framtiden har det inte 

tagits med i förstudien, dock har trafikgruppen varit involverade. 
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BAKGRUND OCH DAGENS 
SITUATION 
 
Bällstaviken och Bällstaån 
Bällstaån börjar i Jakobsberg och rinner genom 

Järfälla, Stockholm och Sundbyberg. Efter att ha 

passerat Solvalla mynnar ån ut i Bällstaviken. 

Gränsen mellan Bällstaån och Bällstaviken går vid 

Bällstabro. I denna rapport används för enkelhetens 

skull fortsättningsvis namnet Bällstaviken även för 

vattenpartiet norr om Bällstabro fram till 

kommungränsen.  

Bällstaviken och Lötsjön är de enda större öppna 

vattnen i Sundbyberg och viktiga för hur vi upplever 

staden. 

Bällstaviken är ett av tre grönblå bälten genom 

kommunen som har regionalt intresse för ekologi och 

rekreation, se Figur 2. De övriga är Järvakilen och 

Rissne-Råstastråket. 
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Figur 2. Sundbybergs tre grönblå bälten: 
Järvakilen i norr, Rissne-Råstastråket genom 
kommunens centrala del och Bällstaviken i 
söder. 
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Vattenkvalitet 
Bällstaån är en vattenförekomst som har flera problem. I Länsstyrelsens 

klassning är Bällstaåns ekologiska status otillfredsställande och vattendraget 

uppnår inte god kemisk status. Det innebär att förbättringsåtgärder måste vidtas.  

Sundbyberg har flera dagvattenutlopp till Bällstaån, se bilaga 3. Två av dessa 

dagvattensystem är dessutom kopplade till spillvattensystem med bräddutlopp.  

Båtupplag samt bryggor har också en negativ påverkan på kemisk såväl ekologisk 

kvalitet. Samtliga detaljplaner, se bilaga 4, i Bällstaåns avrinningsområde måste 

planeras utifrån perspektivet att vattendraget ska förbättras.    

Från Annedal till Stockholms stadshus 
Från Ulvsundavägen söder om Solvalla löper Strandpromenaden på sydvästra 

sidan om Bällstaån genom Annedal fram till bron vid Löfströms allé. Därifrån 

kan man på Stockholms sida i dagsläget endast gå längs vattnet i Ulvsunda på 

kortare sträckor.  

 

På nordöstra sidan finns i Annedal en kortare iordningsställd strandpromenad, 

men den når inte ända fram till Löfströms allé. På Sundbybergs sida av 

Bällstaviken löper Strandpromenaden cirka 1,2 kilometer från Marabouparken 

till Solnagränsen. Den fortsätter sedan genom Solna förbi bl. a Huvudsta gård till 

Karlberg och Kungsholmen. Man kan gå intill Mälaren hela vägen till Stockholms 

stadshus, en mycket vacker promenad på totalt cirka 8 kilometer genom tre 

kommuner.  

Dagens situation längs Bällstaviken i Sundbyberg 
Det är möjligt att promenera längs 

vattnet från Solnagränsen till 

Löfströms bro. Förhållandena är 

dock varierande. Det beror på olika 

ägandeförhållanden och 

användande, på rumslighet, på 

materialval och på hur kontakten 

med vattnet ser ut. Längs sträckan 

ligger två av kommunens viktigaste 

gröna målpunkter: 

Marabouparken, se Figur 3 och 

Tuvanparken/Strandtorget. 

Tvärbanan har en hållplats vid 

Bällstabro.  

 

Gångtrafik samsas med cykeltrafik. 

Vägen är smal och konflikter uppstår. På några sträckor är det oklart var man 

som besökare får röra sig, och vad som är privat. Detta skapar en osäkerhet och 

på vissa ställen även en känsla av otrygghet.  

Figur 3. Marabouparken är en Sundbybergs viktigaste gröna 
målpunkter. 



 

FÖRSTUDIE STRANDPROMENADEN 2016-11-14 8 

 
 
 
UPPLEVELSER 
 

Promenader längs Strandpromenaden med stadens råd (arbetsgruppen för 

tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet) har gett underlag till att dela upp 

Strandpromenaden fem delsträckor för att lyfta de olika sträckornas kvalitéer, se 

Figur 4. 

 

Figur 4. De fem upplevelsesträckorna längst Bällstaviken 
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1. Upplevelser norr om Löfströmsvägen 
 
Omedelbart norr om Löfströmvägen 

försvinner Sundbybergs del av 

Strandpromenaden, se Figur 5 och Figur 

6. Geografisk placering av upplevelse 

norr om Löfströmsvägen.Figur 11. På 

andra sidan vattnet ser man Stockholm 

stads nybyggda fastigheter med en vacker 

strandpromenad. På Sundbybergs sida (t. 

v i bilden) ligger i dagsläget Solna 

Bilteknik samt mycket vegetation längst 

Bällstaviken. 

 

 

 

 

Figur 6. Geografisk placering av upplevelse norr om Löfströmsvägen. 

 

 

 

 

Figur 5. Upplevelserna norr om Löfströmsvägen är stora i 
Stockholm och Sundbyberg. 
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2. Upplevelser vid båtuppläggningsplatsen  
 

Övergången mellan partiet vid 

bostadsrättsföreningarna och 

båtuppläggningsplatsen är både abrupt och 

samtidigt mycket otydligt: staket, plank, ogestaltad 

gräsyta, grind, bostadshus, båtbrygga och slutligen 

en stor, öde grusyta se Figur 7 och Figur 8. 

Båtuppläggningsplatsen är sommartid öde och inte 

omhändertagen. Ett par höga belysningsmaster, 

flätverksstängsel, enkla bodar och diverse 

utrustning ger platsen en tydlig industrikaraktär. 

Man vet inte om man får gå här och heller inte vad 

som händer i slutet av partiet - kommer man ut? 

Marabouparken är helt avgränsad av en ridå av 

buskar och träd samt ett stängsel. Samtidigt är det 

luftigt, ljust och soligt här. Vintertid- och nattid är 

det däremot annan känsla av området. Båtbryggan 

fortsätter förbi platsen, förutom längst i nordväst, 

där det finns en grupp högre träd. På andra sidan 

vattnet är stranden grön med många högre träd, och 

bakom den en varierad industribebyggelse med flera 

vackra fasader. Även på denna sträcka är 

vattenkontakten dålig. 

 

 

Figur 8. Geografisk placering av upplevelse vid båtuppläggningsplatsen. 

  

Figur 7. Upplevelserna vid 
båtuppläggningsplatsen är abrupt och 
samtidigt mycket otydlig. 
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3. Upplevelser norr om Bällstabro 
 
På sträckan norr om Bällstabro rör man  

sig i en smal sektion mellan privata 

flerbostadshus och båtklubbens brygga och 

båtar, se Figur 9 och Figur 10. Vattnet finns 

där, men man ser inte mycket av det under 

båtsäsongen. Utrymmet på stenmjölsgången 

är begränsat, och som cyklist känner man sig 

som man hamnat fel. Bryggan och gångvägen 

skiljs åt av ett lågt trästaket. Det är i och för 

sig möjligt att ta sig ut på bryggan, men man 

känner sig inte särskilt välkommen. Både 

brygga och staket är i dåligt skick. 

Bostadshusen känns väldigt nära, med några 

privata sittplatser mellan fasad och gångväg. 

Sträckan längs de tre brf:erna ger ett lummigt 

och grönt intryck, även om det är mycket lite 

växtlighet mot vattnet. Det är mer av intim 

trädgårdskaraktär här, inte ett parkstråk. 

Även motsatta stranden präglas av småbåtar. 

Det öppna vattnet mellan båtplatserna är 

smalt. Vattenkontakten längs sträckan är 

dålig, åtminstone under vår-höst.  

 

 

Figur 10. Geografisk placering av området för upplevelse norr om Bällstabro 
 

Figur 9. Upplevelser norr om Bällstabro 
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4. Upplevelser vid Bällstabro 
 
Omedelbart söder om spårvägsbron och 

Bällstabro minskas tillgängligheten både 

fysiskt och upplevelsemässigt, se Figur 

11 och Figur 12. Asfalten övergår till 

stenmjöl, en kraftig, gul vägbom och 

skyltning uppmärksammar besökaren 

på att man träder in i en annan miljö 

(kvartersmark), rummet under broarna 

känns icke omhändertaget och otryggt, 

även om belysningen under vägbron 

nyligen förbättrats påtagligt. Det ruffiga 

intrycket finns även på andra sidan 

vattnet.  

 

 

 

 

Figur 12. Geografisk placering av området för upplevelse vid Bällstabro. 

Figur 11.  Upplevelser vid Bällstabro 
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5. Söder om Bällstabro 
 

Söder om Bällstabro upplevs stranden 

som offentlig, trots bostadshusen som 

ligger intill. Besökaren känner att detta 

är ett parkstråk. Gång- och cykelvägen 

är smal men asfalterad. Det finns 

specialbyggda sittmöbler som rymmer 

många personer och belysningen är 

anordnad för stråket, inte för 

bostadshusen, se Figur 13 samt figur 

nedan. Strandkanten är grön längs 

nästan hela sträckan, med mycket träd 

och annan hög växtlighet men med en 

omväxlande öppen-/slutenhet. Det 

finns bryggor anlagda för vistelse och 

promenader snarare än för båtplatser, 

och som leder besökare ut på vattnet, se 

figur nedan. Strandtorget kommer att 

tillgängliggöra Strandpromenaden och 

Bällstaviken både fysiskt och 

upplevelsemässigt. Från Strandtorget 

och söderut vidgas också vattenytan, 

och det finns en fin vy ut mot Mälaren. På andra sidan viken är stranden varierad 

med bostadshus, industri, båtbryggor och partier av träd. Vattenkontakten längs 

sträckan mellan Solnagränsen och Bällstabro är sammantaget god till mycket 

god. 

 

 

Figur 13. Sittytor längs Strandpromenadens södra delar 
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ÄGANDEFÖRHÅLLANDE OCH 
DETALJPLANER 
Norr om Bällstabro  

 Otydliga ansvarsgränser mellan 

kommunal mark och kvartersmark. 

 

 Strandpromenaden är en 

gemensamhetsanläggning där 

kommunen äger 18 % och resterande är 

fördelad på de fem brf: erna. 

 

 Marken mellan bryggan och brf: erna är 

x-område i detaljplanerna 

(kvartersmark) som innebär ”Marken 

ska vara tillgänglig för allmän gång- och 

cykeltrafik”. 

 

 Båtbryggan ligger på kommunal mark. 

 

 Uppläggningsplatsen för båtar är 

”Allmän plats Park” i detaljplanen, med 

tillägget ”Båtuppläggning” som 

arrenderas av Sundbybergs Båtklubb av 

Sundbybergs stad där avtalet upphör att 

gälla år 2019. 

 

 Vattenområdet ägs av Sundbybergs stad 

(Sundbyberg 2:4) till ungefär mitten av 

viken.  

 

Söder om Bällstabro  

 Söder om bron ligger Strandpromenaden på allmän platsmark. 

 Fastigheten närmast bron ägs av Förvaltaren, pågående planarbete. 

 Scoutkåren har en båtbrygga ett längre söder om Bällstabro. 

 Folkhem har ännu ansvar för bryggor i söder. 

Detaljplanerna längst Strandpromenaden kan ses i bilaga 4 och 5. 
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Figur 14. Planförhållande 
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INTRESSENTER 
Identifierade externa intressenter i detta projekt är:  

 De som arbetar med planerings- och utbyggnadsprojekt i Bällstavikens 

närområde i grannkommunerna Stockholm samt Solna, se bilaga 1.  

 Infrastrukturbolaget som driver planeringen kopplat till järnvägens 

nedgrävning i centrala Sundbyberg. Projektområdet innefattar norra 

delen av Strandpromenaden och påverkar Marabouparken, Sundbybergs 

båtklubb med deras bryggor och båtuppläggningsplats samt fastigheterna 

norr om bron mot Annedal.  

 Bällstaågruppen och Länsstyrelsen arbetar med att säkerställa 

vattenkvalitén i Bällstaviken till år 2027 efter ett tecknat avtal mellan 

Sverige och EU. 

 Sundbybergs båtklubb  

 Tidigare nämnda bostadsrättsföreningar med fastigheter mot Bällstaviken 

och Strandpromenaden. 

 Länsstyrelsen utreder eventuell byggnadsminnesförklaring för 

Marabouparken. Partiet mellan själva parken och ån ingår i 

utredningsområdet.  

 Fastighets AB Förvaltaren (Parfymfabriken och fastighet norr om 

Löfströms allé) 

 Trafikförvaltningen SL (Tvärbanebron) 
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
De åtgärdsförslag som har identifierats för Strandpromenaden av 

projektgruppen, tillgänglighetsrådet samt pensionärsrådet har kategoriserats 

enligt följande: 

 Övergripande planering 

 Större investeringar 

 Mindre investeringar 

 Drift- och underhållsåtgärder 

Övergripande planering 
Målet med den övergripande planeringen är att se Bällstavikens Strandpromenad 

som en sammanhängande helhet och att ha ett långt planeringsperspektiv. 

Förstudien identifierar frågor som behöver utredas, men ger inte några slutliga 

åtgärdsförslag. Frågorna omfattar detaljplaner och avtal, övergripande 

utformning, strategisk planering och samordning med grannkommuner.  

 

Helhetsgrepp för utformning 
För att besökare ska känna sig trygga och välkomna till Strandpromenaden kan 

det vara effektivt att skapa igenkänning genom exempelvis enhetligt val av 

möbler. Samtidigt kan det vara en kvalitet att promenaden ändrar karaktär, så att 

besökaren bjuds på olika upplevelser på olika ställen. Det gäller alltså att hitta 

samspel mellan variation och igenkänning. En plan för hela sträckan bör göras 

avseende:  

 Material och bredd på gång- och cykelväg 

 Tydliggöra skillnaden mellan offentligt och privat 

 Variation mellan öppenhet/utblickar och vegetation längs strandlinjen 

 Bryggor eller vegetation längst befintlig strandlinje 

 Möblering och sittytor 

 Enhetlig belysning samt strategisk effektbelysning  
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Avtalsfrågor och detaljplaner 
På lång sikt är det intressant att se över planförhållanden och avtal för att säkra 

ytor för tekniska anläggningar gällande dagvattenanläggningar och för 

allmänhetens tillträde samt för rådigheten över förvaltning och utveckling av 

allmän platsmark. 

 Diskussion med båtklubben avseende avtal för brygga, båtplatser och 

uppläggningsplatser. 

 Diskussion med brf:er norr om Bällstabro om ägandeskap, nyttjande, 

ansvar och förvaltning för brygga, strandpromenad och passager ner till 

Strandpromenaden.  

 Omarbetning av gällande detaljplan skall omfatta att staden tar över 

bryggan och gångbana för ett helhetstänk. 

 Flertalet anläggningar för rening av dagvatten i Bällstaviken kräver 

detaljplanelagda E-område (Teknisk anläggning), se bilaga 2. 

 Om utrymmet vid bryggor kan används för vattenrening kan 

vattenkvaliteten i Bällstaån höjas. 

 Tydliggör de två befintliga entréerna, som ligger på kvartersmark, mellan 

bostadsrättsföreningar nedanför Ågatan för att öka känslan av 

offentlighet. 

 Utreda vidare ifall båtar skall placeras längs hela bryggan nedanför 

Ågatan eller om det ska försökas hitta punkter eventuellt vid de två 

befintliga passagerna genom bostadshusen på kvartersmark för att lyfta 

fram den befintliga strandlinjen. 

 Förslag att staden tar över del av fastighet norr om Bällstabro närmast 

Landsvägen, för att skapa tillgänglighet till Strandpromenaden samt 

möjliggöra yta för rening av dagvatten. 

 

Kommunikation  
Stråket längs Bällstaviken lämpar sig för både löpning och långsamma 

promenader, att gå ensam, i mindre grupper, med barn eller med hund. Personer 

med rullatorer, rullstol ska kunna röra sig tryggt. I nuläget kan man även cykla. I 

och med att Strandpromenaden är smal och har några besvärliga kurvor uppstår 

konflikter främst med snabbare cyklister. I Solna är vissa sträckor närmast 

vattnet enbart för gående. Ett möjligt upplägg i Sundbyberg är att 

 cykeltrafiken på Strandpromenaden håller ”promenadtempo”  

 den snabbare och genomgående cykeltrafiken rör sig längs Löfströms allé 

och Hamngatan 

För att uppnå detta behöver man bl.a. se över kopplingar och skyltning både på 

Strandpromenaden och på de alternativa stråken. 

Planer finns för en båtlinje med möjlig angöring nära Bällstabro, alternativt 

Strandtorget. Detta bör utredas vidare.  
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Planering med grannkommuner 
Det finns sedan tidigare utvecklingsprojekt för Bällstaviken mellan Stockholm, 

Solna och Sundbyberg. Kontakter med grannkommunerna håller nu på att 

förnyas. Sundbybergs bör ta en aktiv roll i samarbetet. Några av de gemensamma 

frågorna att diskutera är:  

 reguljär båttrafik 

 broar  

 genomgående promenad- och cykelstråk  

 service och besöksmål längs sträckan  

 båtklubbar och bryggor 

 åtgärder längs strandpromenaden utan att vattenkvaliteten försämras 

I Stockholm pågår flera plan- och utbyggnadsprojekt som påverkar 

Strandpromenaden och Bällstaviken, se bilaga 1. 

Övrig planering 
 

Pågående 

 Pågående utredning mellan Stockholm stad och Sundbyberg om ny gång-, 

cykel- och kollektivtrafiksbro finns på gammal befintlig järnvägsfäste norr 

om Löfströmsvägen. Bro behöver utformas för att kunna föra båtar under. 

Befintlig bro över Löfströmsvägen för biltrafik planeras då att tas bort. 

 Området norr om Löfströmsvägen omfattas av det pågående 

planprogrammet för nergrävningen av järnvägen. Befintligt 

industriområde längst österut, kan inte exploateras med bostäder på 

grund av explosionsrisk vid tunneluppgång. Ny gång och- cykelväg 

föreslås att förlänga befintlig strandpromenad, likt Stockholm sida.  

 Förstudie Strandpromenaden och Infrastrukturbolaget bör har en dialog 

kring båda projekten där bådas intresse bevakas. 

 Pågående byggnadsminnesutredning av Länsstyrelsen som berör 

Marabouparken 

 Förvaltarens pågående arkitekttävling kring Parfymfabriken, där 

vinnande förslag presenteras under hösten 2017, omfattar även koppling 

ner mot Bällstaviken. 

Planerad 

 Förbättra dialogen med fastighetsägare på kvartersmark längs 

Strandpromenaden för att säkerställa underhållet av angränsande 

planteringar. Detta för att undvika att grönska växer över på kantsten 

gång- och cykelbanan som hindrar tillgängligheten för exempelvis 

synskadade att ta ut riktning längst kantstenen. En tillgänglig 

strandpromenad ska säkerställa vinterunderhållning längs hela sträckan.  
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 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens syn på saken är att ett framtida 

regionalt stråk bör gå på Hamngatan och att Strandpromenaden mer är 

ett rekreationsstråk.  

 Sveriges och EUs avtal 2027 kring förbättrad vattenkvalitén.  

 I projektet gällande nergrävningen av järnvägen föreslås ny 

båtuppläggningsplats norr om befintliga industriområdet vid ”Solna 

Bilteknik” Vid denna föreslagna båtuppläggningsplats föreslås en 

kommunal vattenreningsanläggning för kommunalt dagvatten. 

 Denna utredning är i enlighet med pågående framtagning av Sundbybergs 

mobilitetsprogram.  

 Utred, tillsammans med båtklubben, möjligheten att använda ytan mellan 

Marabouparken och Bällstaån för publika aktiviteter. 

 Kravställning på Sundbybergs båtklubb att de skall säkerställa för 

förbättrad vattenkvalité. Positivt hade varit ifall staden får resurser att 

bistå Sundbybergs båtklubb med exempelvis tömningsmöjligheter på land 

för båtarna för att undvika avfallstömning i Bällstaviken.  

 Det finns möjligheter att implementera 1 % konst under Bällstabro i 

enlighet med Översiktsplanen från 2013 där målsättningen är att cirka en 

procent av produktionskostnaden i ett projekt ska användas till 

konstnärlig utsmyckning som ska gälla vid all form av bebyggelse, även 

när staden bygger. Denna målsättning kommer även finnas med i 

översiktsplanen för 2016. 

 Utreda möjligheterna för pendelbåt till Sundbyberg. Ifall pendelbåt 

förläggs till brygga nedanför Strandtorget kan bli en positivt önskvärd 

effekt i samband med planerade gång- och cykelbro över till Stockholm 

stad. 

 Förtydliga att grinden norr om båtuppläggningsplatsen alltid är olåst trots 

den är stängd för att öka känslan av offentlighet och att minska känslan av 

instängdhet. Utred om den kan tas bort.  

 Utred om trästaket mellan båtuppläggningsplatsen och 

bostadsrättsföreningarna kan tas ner för ökad öppenhet. 

 Utreda om gula bommar norr om Bällstabro kan tas bort. Det begränsar 

tillgängligheten och känslan av offentlighet. 

 Se över den total friytetillgång i området kring Strandpromenaden. 
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Större investeringar   
Denna punkt omfattar investeringar över 4 miljoner kronor som omfattar hela 

sträckor exempelvis se över kajer och broar, se  

Figur 15. 

 
Figur 15. Större investeringar 

S1  Besökstrycket på Marabouparken har de senaste åren ökat påtagligt, bl. a 

beroende på stora besöksgrupper från Annedal. Behovet av en utökad 

park är stort redan idag, och kommer att öka när fler bostäder byggs i nya 

stadskärnan. Ytan mellan Marabouparken och Bällstaviken har en stor 

potential som vistelseyta. Det södervända läget vid vattnet är mycket 

attraktivt. Se över möjligheten att använda den för parkaktiviteter som är 

svåra att erbjuda inom Marabouparken. Några exempel är solplatser, 

boule, volleyboll, stadsodling, basketplan. Även kaféverksamhet under vår 

och sommar. Aktiviteterna kan tas bort över vintern för att göra plats för 

båtuppläggning. Denna investering ökar offentligheten men kommer att 

innebära en drift- och underhållsbudget måste ökas. 

S2 Hela sträckan norr om Bällstabro ses över med avseende på funktion och 

konstruktion. Åtgärder blir aktuella efter en eventuell detaljplaneändring. 

Bryggan är förmodligen i dåligt skick. För en bra funktion kan brygga och 

gångväg behöva samordnas. Investeringen kan bli relativt omfattande 

eftersom det finns möjlighet att skapa en betydligt bättre och 

tillgängligare anläggning. Stor sannolikhet att eventuella massor som 

behövs schaktas bort längs Strandpromenaden är förorenade.  

S3 Ytan under Bällstabro kan ges en gestaltning för ökad trygghet och för att 

bli en målpunkt. Eventuellt utökas den diskreta konstinstallationen med 

ljustema som finn under Bällstabro. Markbeläggningen är viktig att se 

över. Samarbete med Stockholm stad för att få en helhet under 
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Bällstabron. Utformningen ska även samordnas med utvecklingen av 

Parfymfabriken.  

Mindre investeringar 
Denna punkt omfattar investeringar mindre än 4 miljoner kronor exempelvis 

iordningställande av entréplats eller möblera en plats, se  

Figur 16. 

 
Figur 16. Mindre investeringar 

M1 Tekniska enheten planerar just nu att utveckla staketet längst 

Marabouparkens nordvästra del mot Löfströmsvägen samt förtydliga 

entrén till Marabouparken. 

M2 En aktivitetsyta föreslås anläggas framför Marabouparken som är 

detaljplanelagd som parkanläggning. Förslagsvis solplatser, boule, 

volleyboll, stadsodling, basketplan.  Så länge Sundbyberg båtklubb finns 

skulle de förslagsvis bedriva enklare caféverksamhet, vilket detaljplanen 

tillåter. Aktiviteterna kan tas bort över vintern för att göra plats för 

båtuppläggningen. Denna investering ökar offentligheten och kräver 

större drift- och underhållsresurser. 

M3 Marabouparken kan eventuellt öppnas upp mot Bällstaviken på något 

parti. I stort bör parken dock behålla sin särpräglade unika slutenhet. 

Tekniska enheten planerar för en ny entré i hörnan mot Annedal. 

M4 Installation av sittplatser på brygga söder om Bällstabro likt befintliga 

sittytor på bryggan vid Strandtorget. 

M5        Utred om de två platserna på allmän platsmark kan kompletteras med 

parksoffor utan att förlora funktionen som uppställningsplats för 

räddningsfordon. 
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M6 Iordningställande av gång- och cykelkorsning är pågående i Folkhems 

projekt. 

M7 Lökplanteringar föreslås planteras i slänten för att förstärka entrén till 

Sundbyberg. 

Generellt: Åtgärda befintliga trappor ur tillgänglighetsperspektiv.  
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Drift- och underhållsåtgärder   
Denna punkt omfattar enklare åtgärder och mindre reinvesteringar för att snygga 

till och säkerställa drift och underhåll, se Figur 17. 

 

Figur 17. Drift- och underhållsåtgärder 

 

D1  Ökad styrka på belysningen under Bällstabro dagtid för ökad trygghet 

mörka dagar samt stärka befintligt ljus på kvällen. Förslag är att även 

installera belysning under Tvärbanebron. 

D2  Åtgärda stubbskott från alar vid brygga söder om Bällstabro.  

D3 Komplettera bryggor med kontrastkant på brygga söder om Bällstabro för 

ökad tillgänglighet för synskadade. Sådan utformning motverkar att grus 

och annat material samlas längst kanten. 

D4  Några träytor kommer behöver bytas då de troligen kommer bli 

rötskadade av direkt markkontakt. Framöver begränsa rötskador genom 

att undvika markkontakt av trämaterial. 
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SLUTSATS OCH 

REKOMMENDATION 
Syftet med förstudien är att identifiera åtgärder för Strandpromenaden längs 

Bällstaviken för att den skall upplevas offentlig, tillgänglig, trygg samt vara ett 

sammanhängande stråk för alla. 

 

De identifierade åtgärderna har kategoriserats enligt följande; övergripande 

planering, större och mindre investeringar samt drift- och underhållsåtgärder. 

 

När Strandpromenaden utvecklas och tillgängliggörs enligt identifierande 

åtgärdsförslag ökar kostnaderna för drift och underhåll bland annat genom ökade 

kapital-tjänstkostnader, tillkommande ytor och högre krav på service- och 

kvalitetsnivå. 

 

Stadsmiljö- och serviceförvaltningen rekommenderar att stadsledningskontoret 

återupptar påbörjat detaljplanearbete för sträckan norr om Bällstabron till 

båtuppläggningen (sträcka 3 norr om Bällstabro, sid 11 i förstudien) samt att 

politiker och tjänstemän i staden gemensamt verkar för ett sammanhängande 

stråk att Strandpromenaden fortsätter att vara offentlig, tillgänglig, trygg i 

projektet Centrala Sundbyberg. 

 

Förstudien rekommenderar att stadsmiljö- och serviceförvaltningen får i uppdrag 

att påbörja upprustning och utveckling av Strandpromenaden i enlighet med 

identifierade investerings-, underhålls- och driftåtgärder. För att påbörja 

utvecklingen finns det avsatt ekonomiska medel i investeringsbudgeten för 2017. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Sammanställning av utvecklingsprojekt i Stockholm och Solna 

 

Bilaga 2. Föroreningsmängd vid Bällstaviken 

 

Bilaga 3. Strandparken Sundbyberg (nod)C-O-M-B-I-N-E 

 

Bilaga 4. Plankartor för berörda detaljplaner, första fyra norrifrån 

 

Bilaga 5. Plankartor för berörda detaljplaner, nästkommande fyra 

 

Bilaga 6. Planuppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden att upprätta 

detaljplan för del av kvarteret Eken 
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