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När järnvägen, Mälarbanan, mellan Tomteboda 
och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom 
Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär 
att mark ovan jord frigörs och att och staden kan 
utveckla en ny och större stadskärna. Platsen kallas 
Nya stadskärnan och stadsutvecklingsprojektet 
benämns Sundbybergs nya stadskärna.

Grönskan ska vara ett bärande inslag i den nya 
stadskärnan. Ovanpå järnvägstunneln skapas 
en gata med ett brett, grönt promenadstråk från 
stationsområdet till Marabouparken och vidare 
mot Duvbo. Sundbybergs torg utvecklas med gröna 
delar. Strandpromenaden längs Bällstaån blir mer 
tillgänglig och Marabouparken hamnar i ett mer 
centralt läge.

Syftet med arbetet är att analysera tillgången och 
närheten till grönområden och parker i Sundbybergs 
nya stadskärna.

Till grund för analyserna ligger en strukturplan med 
ett föreslaget innehåll (Visbyark, 2020-10-01). Detta 
alternativ benämns i analyserna som scenario 0.

I det fördjupade arbetet med planen har två alternativa 
scenarier för den västra delen av planområdet tagits 
fram; alternativ 2A och B (Belatchew Arkitekter, 
2121-06-18). Dessa alternativs benämns i analyserna 
som scenario 1 och 2.

Majoriteten av grönytorna i planförslaget är små, 
under 0,2 hektar. Två av ytorna är dock större än 
0,2 hektar och antas kunna inrymma vistelseytor i 

SAMMANFATTNING

större utsträckning. Detta gäller särskilt den största 
parkytan (0,25 hektar) som inte kantas av trafik.

ANDEL GRÖNYTA

Det finns en brist på grönområden i den östra delen 
av stadskärnan, där andelen grönyta understiger 10 
procent. Även söder om järnvägen, i Lilla Alby, är 
tillgången till grönområden liten.

Överdäckningen av järnvägen innebär att nya 
grönytor kan tillskapas. Med de nya grönytorna 
ökar andelen grönyta till strax över 10 procent i den 
västra delen av stadskärnan, vilket är att betrakta 
som godkänt. Tillgången till grönområden är dock 
fortsatt liten i den östra delen av stadskärnan.

RYMLIGHET

Rymligheten understiger 10 kvadratmeter per 
person i stora delar av centrala Sundbyberg. I den 
östra delen av stadskärnan understiger rymligheten 
5 kvadratmeter per person. Detta medför troligtvis 
ett högt besökstryck på de grönområden som finns, 
med trängsel och slitage som möjlig följd.

Analysen visar att rymligheten i den västra delen av 
stadskärnan minskar något med scenario 0. Detta 
beror på att mängden grönyta som tillkommer är 
liten i förhållande till mängden människor i de 
planerade bostäderna.

Med den högre exploateringen i scenario 1 minskar 
rymligheten ytterligare.

POTENTIELLT BESÖKSTRYCK

Det potentiella besökstrycket är störst på 
Marabouparken, Tornparken och Tuvanparken där 
antalet boende per hektar grönyta uppgår till över  
1 000.

Med planförslaget ökar trycket på samtliga grönytor 
i centrala Sundbyberg. Det potentiella besökstrycket 
är mycket högt på de nya parkytorna som tillkommer 
med planförslaget.

Med den högre exploateringen i scenario 1 ökar 
det potentiella besökstrycket ytterligare. Trycket 
kommer att vara särskilt högt på Marabouparken.

NÄRHET TILL GRÖNOMRÅDE

Majoriteten av de boende i centrala Sundbyberg når 
idag ett grönområde inom 300 meters gångavstånd. 
I den östra delen av stadskärnan är avstånden dock 
längre, upp mot 500 meter.

Med planförslaget ökar närheten till grönområden i 
den västra delen av stadskärnan.

NÄRHET TILL PARK

I centrala Sundbyberg finns flera parker. En park 
nås därför inom 300 meter i stora delar av centrala 
Sundbyberg. Längs Ursviksvägen och Järnvägsgatan 
är avstånden dock längre än 300 meter.

Med planförslaget tillkommer två parker som är 
större än 0,2 hektar. Detta i kombination med bättre 
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kopplingar i gångnätet medför att närheten till 
parker ökar. 

NÄRHET TILL STÖRRE PARK

I centrala Sundbyberg finns flera områdes- och 
stadsdelsparker, vilket medför att en större park 
generellt nås inom 500 meters gångavstånd. Endast 
ett fåtal kvarter i den östra delen av stadskärnan har 
längre än 500 meter till en större park.

Inga nya större parker tillkommer med planförslaget 
(den största parkytan inom planområdet är 0,25 
hektar stor). Trots detta ökar närheten något. Detta 
på grund av bättre kopplingar i gångnätet.

NÄRHET TILL STÖRRE LEKPLATS

I centrala Sundbyberg finns stadsdelslekplatser i 
Tornparken och vid Lötsjön. En stadsdelslekplats 
finns även i Tuvanparken i Lilla Alby. En 
områdeslekplats finns i Stenbrottsparken.

Analysen visar att större lekplatser saknas i den östra 
och den västra delen av stadskärnan. Närlekplatser 
kompenserar till viss del för denna brist.

Med planförslaget tillkommer många nya bostäder i 
den västra delen av stadskärnan, där det idag saknas 
en större lekplats. Det bör därför utredas om en ny 
områdeslekplats kan rymmas inom planområdet, 
förslagsvis i områdets största park. Med den 
föreslagna lekplatsen når majoriteten av de boende 
inom planområdet en större lekplats inom 500 
meter, vilket kan vara en rimlig målsättning. Bristen 
på en större lekplats i den östra delen av stadskärnan 
kvarstår dock.

NÄRHET TILL NATUROMRÅDE

Lötsjön och Golfängarna ligger inom 1 kilometers 
gångavstånd från centrala Sundbyberg, vilket är en 
fantastisk resurs.

Bättre kopplingar i gångnätet medför att närheten 
till Lötsjön och Golfängarna ökar något med 
planförslaget.

SLUTSATSER

Med planförslaget ökar andelen grönyta i den västra 
delen av stadskärnan, där den kommer att överstiga 
10 procent. Detta ligger i linje med de riktlinjer som 
finns. I den östra delen av stadskärnan kommer  
tillgången till grönområden fortsatt att vara  liten. 
Det bör därför utredas om det är möjligt att tillskapa 
fler och större gröna ytor i den östra delen av 
planområdet.

Planförslaget innebär ett betydande tillskott av 
bostäder i den västra delena av stadskärnan. Trots 
att nya parker tillkommer kommer rymligheten att 
vara liten, vilket kan leda till trängsel och slitage. 
Det potentiella besökstrycket är särskilt högt på 
Marabouparken som hamnar i ett mer centralt läge. 
Behovet av skötsel kommer därför sannolikt att öka. 
Det kan även bli nödvändigt att hårdgöra till exempel 
lekytor.

Med planförslaget tillkommer många nya bostäder i 
den västra delen av stadskärnan, där det idag saknas 
en större lekplats. Det bör därför utredas om en ny 
områdeslekplats kan rymmas inom planområdet, 
förslagsvis i områdets största park.

I centrala Sundbyberg finns flera parker med höga 

vistelsekvaliteter, till exempel Marabouparken 
och Tornparken. Boende i centrala Sundbyberg 
kan även nå naturreservatet Lötsjön-Golfängarna 
inom gångavstånd. Planförslaget medför bättre 
kopplingar i gångnätet, vilket ökar närheten till 
dessa stora gröna kvaliteter ytterligare.

Den planerade överdäckningen av järnvägen frigör 
centralt belägen mark, vilket medför en unik 
möjlighet att skapa ett nytt stadsrum som berikar 
stadskärnan. Järnvägsgatan utgör ryggraden i den 
nya stadskärnan och bildar en nära en kilometer 
lång urban promenad från Sundbybergs torg till 
Marabouparken – Sundbybergs nya gröna paradgata.
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BAKGRUND OCH SYFTE
När järnvägen, Mälarbanan, mellan Tomteboda 
och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom 
Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär 
att mark ovan jord frigörs och att och staden kan 
utveckla en ny och större stadskärna. Platsen kallas 
Nya stadskärnan och stadsutvecklingsprojektet 
benämns Sundbybergs nya stadskärna.

Grönskan ska vara ett bärande inslag i den nya 
stadskärnan. Ovanpå järnvägstunneln skapas 
en gata med ett brett, grönt promenadstråk från 
stationsområdet till Marabouparken och vidare 
mot Duvbo. Sundbybergs torg utvecklas med gröna 
delar. Strandpromenaden längs Bällstaån blir mer 
tillgänglig och Marabouparken hamnar i ett mer 
centralt läge.

Syftet med arbetet är att analysera tillgången och 
närheten till grönområden och parker i Sundbybergs 
nya stadskärna.

INLEDNING

VISIONSBILD AV JÄRNVÄGSPROMENADEN VID 
SIGNALFABRIKEN (SWECO ARCHITECTS)
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UNDERLAG

PLANFÖRSLAG

Till grund för analyserna ligger en strukturplan med 
ett föreslaget innehåll (Visbyark, 2020-10-01). Detta 
alternativ benämns i analyserna som scenario 0.

I det fördjupade arbetet med planen har två alternativa 
scenarier för den västra delen av planområdet tagits 
fram; alternativ 2A och B (Belatchew Arkitekter, 
2121-06-18). Dessa alternativs benämns i analyserna 
som scenario 1 och 2.

Alla scenarier bygger på samma struktur, det är bara 
innehållet som ändras.

För att uppskatta boende och arbetande i respektive 
scenario har följande nyckeltal använts:

BOENDE

BTA bostäder / 40 (kvm per boende)

ARBETANDE

BTA kontor och handel / 16 (kvm per anställd)

Nedan redovisas bruttototalarean i respektive 
scenario.

BOSTÄDER KONTOR HANDEL FÖRSKOL A TOTALT

SCENARIO 0 127 320 7 7 203 10 353 6 366 221 242

SCENARIO 1 157 947 7 7 203 12 457 8 470 256 07 7

SCENARIO 2 127 033 106 400 15 892 6 752 256 07 7

STRUKTURPL AN FÖR SUNDBYBERGS NYA STADSK ÄRNA
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PARKYTOR I PLANFÖRSLAGET

Parkytor i planförslaget har karterats utifrån 
strukturplanen. Torgytor och andra ytor som 
domineras av trafik ingår inte i analyserna. 
Majoriteten av grönytorna i planförslaget är 
små, under 0,2 hektar. Två av ytorna är dock 
större än 0,2 hektar och antas kunna inrymma 
vistelseytor i större utsträckning. Detta gäller 
särskilt den största parkytan (0,25 hektar) som 
inte kantas av trafik.

PARK YTOR I 
PL ANFÖRSL AGET

Parkytor större än 0,2 ha

Parkytor mindre än 0,2 ha
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GRÖNYTOR I SUNDBYBERG

Grönytor i Sundbyberg har karterats med hjälp av 
underlag från Sundbybergs grönplan (pågående 
arbete). Följande kategorier ingår i karteringen:

• Stadsdelsparker

• Områdesparker

• Fickparker inklusive lekplatser

•  Andra parker och anläggningar (endast 
Kyrkparken)

• Naturområden

• Närnatur

• Gröna promenader (ej Järnvägspromenaden)

Endast offentligt tillgängliga friytor med i huvudsak 
vegetationstäckt mark ingår, vilket medför att 
Järnvägspromenaden utgår, liksom idrottsplatser 
och andra anläggningar.

GRÖNYTOR UTANFÖR SUNDBYBERG

Grönytor utanför Sundbyberg (inom 2 kilometers 
radie) har karterats  med hjälp av underlag från 
OpenStreetMap, där ytor som klassificeras som 
parker, skogar och naturreservat har valts ut. Endast 
ytor större än 0,2 hektar ingår i karteringen.

ÖrÖr

Stora UrsvikStora Ursvik

RissneRissne

BrotorpBrotorp

Lilla, UrsvikLilla, Ursvik

DuvboDuvbo

Centrala SundbybergCentrala Sundbyberg

Lilla AlbyLilla Alby

HallonbergenHallonbergen

StorskogenStorskogen

ÖrÖr

KymlingeKymlinge

GRÖNYTOR

Sundbybergs grönplan

OpenStreetMap



TILLGÅNG TILL GRÖNOMRÅDEN

MAR ABOUPARKEN, BILDK ÄLL A: SUNDBYBERGS STAD
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ANDEL GRÖNYTA

Andel offentlig grönyta av landytan 
inom 500 meters radie

20–100 %

10–20 %

5–10 %

0–5 %

Offentlig grönyta

ANDEL GRÖNYTA
Gröna platser i staden ger möjlighet till rekreation, 
rofylldhet och närhet till vardagliga naturupplevelser. 
Forskning visar att närhet till gröna stadsrum 
också främjar hälsa och välbefinnande (Grahn & 
Stigsdotter, Landscape planning and stress, Urban 
Forestry & Urban Greening, 2003).

FN:s organ för boende och stadsbyggnadsfrågor, UN 
Habitat rekommenderar minst 15 procent offentlig 
friyta för att tillgodose behovet av torg, parker och 
naturområden (UN Habitat, Urban Planning for 
City Leaders, 2014). Två tredjedelar av de offentliga 
friytorna bör vara gröna, varav hälften bör ha 
parkkvaliteter. Detta innebär 10 procent grönyta och 
5 procent parkyta (Spacescape, Mäta stad, 2016).

ANDEL GRÖNYTA IDAG

Analysen visar att tillgången till grönområden är 
god i Sundbybergs norra delar, där andelen grönyta 
uppgår till över 10 procent i samtliga stadsdelar. 
I centrala Sundbyberg och Lilla Alby är andelen 
grönyta dock betydligt mindre, i stora delar under 10 
procent.

Stora UrsvikStora Ursvik

RissneRissne

BrotorpBrotorp

Lilla, UrsvikLilla, Ursvik

DuvboDuvbo

Centrala SundbybergCentrala Sundbyberg

Lilla AlbyLilla Alby

HallonbergenHallonbergen

StorskogenStorskogen

ÖrÖr

KymlingeKymlinge
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ANDEL GRÖNYTA IDAG

Det finns en brist på grönområden i den 
östra delen av stadskärnan, där andelen 
grönyta understiger 10 procent. Även söder 
om järnvägen, i Lilla Alby, är tillgången till 
grönområden liten.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen

ANDEL GRÖNYTA

Andel offentlig grönyta av landytan 
inom 500 meters radie

20–100 %

10–20 %

5–10 %

0–5 %

Offentlig grönyta
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ANDEL GRÖNYTA MED PLANFÖRSLAG

Överdäckningen av järnvägen innebär att nya 
grönytor kan tillskapas. Med de nya grönytorna 
ökar andelen grönyta till strax över 10 procent 
i den västra delen av stadskärnan, vilket är 
att betrakta som godkänt. Tillgången till 
grönområden är dock fortsatt liten i den östra 
delen av stadskärnan.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen

ANDEL GRÖNYTA

Andel offentlig grönyta av landytan 
inom 500 meters radie

20–100 %

10–20 %

5–10 %

0–5 %

Offentlig grönyta
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ANDEL GRÖNYTA I STOCKHOLM

Stora delar av innerstaden har en hög andel 
grönyta, 10–20 procent, vilket visar att även 
täta stadsmiljöer kan ha en god tillgång till 
grönområden.

ANDEL GRÖNYTA

Andel offentlig grönyta av landytan 
inom 500 meters radie

20–100 %

10–20 %

5–10 %

0–5 %

Offentlig grönyta
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RYMLIGHET

Offentlig grönyta per boende inom 
500 meters radie

20– kvm

10–20 kvm

5–10 kvm

0–5 kvm

Offentlig grönyta

RYMLIGHET
Befolkningstätheten påverkar de offentliga 
grönytorna. En högre befolkningstäthet innebär 
ett högre besökstryck, eventuell trängsel och 
därmed mer slitage på de offentliga grönytorna. 
Det behövs ett mått som säkerställer en tillräcklig 
mängd offentliga grönytor i förhållande till 
befolkningsmängden. Detta mått kallas rymlighet 
och mäts som kvadratmeter offentlig grönyta per 
boende. The World Health Organization (WHO) 
rekommenderar minst 9 kvadratmeter offentlig 
grönyta per boende (European Commission, Joint 
Research Centre, Measuring the Accessibility of 
Urban Green Areas. A comparison of the Green ESM 
with other datasets in four European cities, 2016).

RYMLIGHET IDAG

Analysen visar att rymligheten, det vill säga 
mängden grönyta per person, är stor i Sundbybergs 
norra delar. Den uppgår här till över 20 kvadratmeter 
grönyta per boende i samtliga stadsdelar. I centrala 
Sundbyberg är rymligheten dock betydligt mindre, i 
stora delar under 10 kvadratmeter per person.

Stora UrsvikStora Ursvik

RissneRissne

BrotorpBrotorp

Lilla, UrsvikLilla, Ursvik

DuvboDuvbo

Centrala SundbybergCentrala Sundbyberg

Lilla AlbyLilla Alby

HallonbergenHallonbergen

StorskogenStorskogen

ÖrÖr

KymlingeKymlinge
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RYMLIGHET IDAG

Rymligheten understiger 10 kvadratmeter per 
person i stora delar av centrala Sundbyberg. 
I den östra delen av stadskärnan understiger 
rymligheten 5 kvadratmeter per person. Detta 
medför troligtvis ett högt besökstryck på de 
grönområden som finns, med trängsel och 
slitage som möjlig följd.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen

RYMLIGHET

Offentlig grönyta per boende inom 
500 meters radie

20– kvm

10–20 kvm

5–10 kvm

0–5 kvm

Offentlig grönyta
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RYMLIGHET MED PLANFÖRSLAG, 
SCENARIO 0

Analysen visar att rymligheten i den västra 
delen av stadskärnan minskar något med 
scenario 0. Detta beror på att mängden grönyta 
som tillkommer är liten i förhållande till 
mängden människor i de planerade bostäderna.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen

RYMLIGHET

Offentlig grönyta per boende inom 
500 meters radie

20– kvm

10–20 kvm

5–10 kvm

0–5 kvm

Offentlig grönyta
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RYMLIGHET MED PLANFÖRSLAG, 
SCENARIO 1

Med den högre exploateringen i scenario 1 
minskar rymligheten ytterligare.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen

RYMLIGHET

Offentlig grönyta per boende inom 
500 meters radie

20– kvm

10–20 kvm

5–10 kvm

0–5 kvm

Offentlig grönyta
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RYMLIGHET MED PLANFÖRSLAG, 
SCENARIO 2

Rymligheten i scenario 2 motsvarar den i 
scenario 0.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen

RYMLIGHET

Offentlig grönyta per boende inom 
500 meters radie

20– kvm

10–20 kvm

5–10 kvm

0–5 kvm

Offentlig grönyta
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RYMLIGHET I STOCKHOLM

Stora delar av innerstaden har en rymlighet 
på över 10 kvadratmeter grönyta per boende, 
vilket visar på att det går att kombinera hög 
bebyggelsetäthet med god grönytetillgång.

RYMLIGHET

Offentlig grönyta per boende inom 
500 meters radie

20– kvm

10–20 kvm

5–10 kvm

0–5 kvm

Offentlig grönyta
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POTENTIELLT BESÖKSTRYCK

Boende per hektar grönyta inom 
500 meters radie

2 000–

0–100

100–200

200–300

POTENTIELLT BESÖKSTRYCK
För att få en tydligare bild av det potentiella 
besökstrycket på grönområdena kan boende per 
hektar grönyta inom 500 meters radie beräknas.

POTENTIELLT BESÖKSTRYCK IDAG

Analysen visar att det potentiella besökstrycket 
är högst på grönytorna i centrala Sundbyberg där 
antalet boende per hektar grönyta uppgår till över  
1 000. Även i Lilla Alby är det potentiella 
besökstrycket på grönytorna högt.

Stora UrsvikStora Ursvik

RissneRissne

BrotorpBrotorp

Lilla, UrsvikLilla, Ursvik

DuvboDuvbo
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POTENTIELLT BESÖKSTRYCK IDAG

Det potentiella besökstrycket är störst på 
Marabouparken, Tornparken och Tuvanparken 
där antalet boende per hektar grönyta uppgår 
till över 1 000.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen

POTENTIELLT BESÖKSTRYCK

Boende per hektar grönyta inom 
500 meters radie

2 000–
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POTENTIELLT BESÖKSTRYCK MED 
PLANFÖRSLAG, SCENARIO 0

Med planförslaget ökar trycket på samtliga 
grönytor i centrala Sundbyberg. Det potentiella 
besökstrycket är mycket högt på de nya 
parkytorna som tillkommer med planförslaget.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen

POTENTIELLT BESÖKSTRYCK

Boende per hektar grönyta inom 
500 meters radie
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POTENTIELLT BESÖKSTRYCK MED 
PLANFÖRSLAG, SCENARIO 1

Med den högre exploateringen i scenario 1 
ökar det potentiella besökstrycket ytterligare. 
Trycket kommer att vara särskilt högt på 
Marabouparken.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen

POTENTIELLT BESÖKSTRYCK
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500 meters radie
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POTENTIELLT BESÖKSTRYCK MED 
PLANFÖRSLAG, SCENARIO 2

Det potentiella besökstrycket i scenario 2 
motsvarar det i scenario 0.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen
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POTENTIELLT BESÖKSTRYCK I 
STOCKHOLM

Det potentiella besökstrycket på grönytorna 
i centrala Sundbyberg motsvarar det på 
grönytorna i Stockholms innerstad. Det 
potentiella besökstrycket på Marabouparken 
motsvarar till exempel det på Vasaparken.

POTENTIELLT BESÖKSTRYCK

Boende per hektar grönyta inom 
500 meters radie
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NÄRHET TILL GRÖNOMRÅDEN

BÄLLSTAVIKEN, BILDK ÄLL A: SUNDBYBERGS STAD
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NÄRHET TILL GRÖNOMRÅDE
Forskning visar att man till vardags inte gärna 
går längre än 200–300 meter för att ta sig till ett 
grönområde (Grahn & Stigsdotter, Landscape 
planning and stress, Urban Forestry & Urban 
Greening, 2003). Boverket och många städer i 
Sverige har därför antagit avståndet 300 meter som 
allmän riktlinje (Boverket, Bostadsnära natur – 
inspiration & vägledning, 2007).

NÄRHET TILL GRÖNOMRÅDE IDAG

Majoriteten av Sundbybergsborna når idag ett 
grönområde inom 300 meters gångavstånd.

NÄRHET TILL GRÖNOMR ÅDE

Gångavstånd till grönområde större 
än 0,2 ha

0–100 m

100–300 m

300–500 m
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Grönområde större än 0,2 ha
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RissneRissne

BrotorpBrotorp
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Centrala SundbybergCentrala Sundbyberg
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KymlingeKymlinge
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NÄRHET TILL GRÖNOMRÅDEN IDAG

Majoriteten av de boende i centrala Sundbyberg 
når idag ett grönområde inom 300 meters 
gångavstånd. I den östra delen av stadskärnan 
är avstånden dock längre, upp mot 500 meter.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen

NÄRHET TILL GRÖNOMR ÅDE

Gångavstånd till grönområde större 
än 0,2 ha

0–100 m

100–300 m

300–500 m

500– m

Grönområde större än 0,2 ha
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NÄRHET TILL GRÖNOMRÅDEN MED 
PLANFÖRSLAG

Med planförslaget ökar närheten till 
grönområden i den västra delen av stadskärnan.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen

NÄRHET TILL GRÖNOMR ÅDE

Gångavstånd till grönområde större 
än 0,2 ha
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Grönområde större än 0,2 ha
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NÄRHET TILL PARK

NÄRHET TILL PARK IDAG

En stor andel av Sundbybergsborna når en park inom 
300 meters gångavstånd och parkerna är relativt 
jämnt fördelade. Det finns dock områden i samtliga 
stadsdelar där avstånden överstiger 300 meter.

NÄRHET TILL PARK

Gångavstånd till park större än 
0,2 ha

0–100 m
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Park större än 0,2 ha
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Lilla AlbyLilla Alby

HallonbergenHallonbergen

StorskogenStorskogen

ÖrÖr

KymlingeKymlinge



PL ANANALYS FRIYTA CENTR AL A SUNDBYBERG / 31

NÄRHET TILL PARK

Gångavstånd till park större än 
0,2 ha

0–100 m

100–300 m

300–500 m

500– m

Park större än 0,2 ha

NÄRHET TILL PARK IDAG

I centrala Sundbyberg finns flera parker. En 
park nås därför inom 300 meter i stora delar 
av centrala Sundbyberg. Längs Ursviksvägen 
och Järnvägsgatan är avstånden dock längre 
än 300 meter.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen
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NÄRHET TILL PARK

Gångavstånd till park större än 
0,2 ha

0–100 m

100–300 m

300–500 

500– m

Park större än 0,2 ha

NÄRHET TILL PARK MED PLANFÖRSLAG

Med planförslaget tillkommer två parker som 
är större än 0,2 hektar. Detta i kombination 
med bättre kopplingar i gångnätet medför att 
närheten till parker ökar. 

NÄRHET TILL PARK

Gångavstånd till park större än 
0,2 ha

0–100 m

100–300 m

300–500 m

500– m

Park större än 0,2 ha
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TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

DuvmossenDuvmossen
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NÄRHET TILL STÖRRE PARK

NÄRHET TILL STÖRRE PARK IDAG

Områdesparker och stadsparker är jämnt fördelade 
och nås i regel inom 500 meters gångavstånd. 
Dagens områdesparker är minst 0,6 hektar stora. 
Stadsdelsparkerna är i sin tur minst 1,5 hektar stora.

NÄRHET TILL STÖRRE PARK

Gångavstånd till områdespark/
stadspark

0–300 m

300–500 m

500–700 m

700– m

Områdespark/stadspark
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Lilla, UrsvikLilla, Ursvik

DuvboDuvbo

Centrala SundbybergCentrala Sundbyberg
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NÄRHET TILL STÖRRE PARK IDAG

I centrala Sundbyberg finns flera områdes- 
och stadsdelsparker, vilket medför att en 
större park generellt nås inom 500 meters 
gångavstånd. Endast ett fåtal kvarter i den 
östra delen av stadskärnan har längre än 500 
meter till en större park.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken
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NÄRHET TILL STÖRRE PARK
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NÄRHET TILL STÖRRE PARK MED 
PLANFÖRSLAG

Inga nya större parker tillkommer med 
planförslaget (den största parkytan inom 
planområdet är 0,25 hektar stor). Trots detta 
ökar närheten något. Detta på grund av bättre 
kopplingar i gångnätet.

MarabouparkenMarabouparken

TornparkenTornparken

TuvanparkenTuvanparken

StenbrottsparkenStenbrottsparken
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Stora UrsvikStora Ursvik
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NÄRHET TILL STÖRRE 
LEKPLATS

NÄRHET TILL STÖRRE LEKPLATS IDAG

Det finns 19 lekplatser på allmän platsmark; fem 
stadsdelslekplatser, sju områdeslekplatser och 
sju närlekplatser. Enligt kommunens riktlinjerna 
ska en områdeslekplats nås inom 300 meter från 
bostaden. En stadsdelslekplats ska nås inom 500 
meter. Närlekplatserna är mindre lekplatser med 
en mindre mängd lekutrustning och ses främst som 
komplement till de större lekplatserna.

Tillgången till lekplatser är generellt god, men 
analysen visar att lekplatsutbudet behöver utvecklas 
i vissa stadsdelar. Det är till exempel långt till en 
större lekplats i delar av Stora Ursvik, Brotorp, 
Duvbo och centrala Sundbyberg. Närlekplatser 
finns dock som komplement i många stadsdelar. I 
Hallonbergen, Ör och Storskogen saknas lekplatser 
på allmän platsmark. I Hallonbergen och Ör ansvarar 
det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren för att 
lekplatser av god kvalité med jämn spridning finns.

NÄRHET TILL STÖRRE 

LEKPL ATS

Gångavstånd till områdeslekplats/
stadsdelslekplats

0–300 m

200–500 m

500–700 m

700– m

Stadsdelslekplats

Områdeslekplats

Närlekplats

Lekplats, ej kommunal
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NÄRHET TILL STÖRRE LEKPLATS IDAG

I centrala Sundbyberg finns stadsdels-
lekplatser i Tornparken och vid Lötsjön. En 
stadsdelslekplats finns även i Tuvanparken 
i Lilla Alby. En områdeslekplats finns i 
Stenbrottsparken.

Analysen visar att större lekplatser saknas i 
den östra och den västra delen av stadskärnan. 
Närlekplatser kompenserar till viss del för 
denna brist.

Marabouparkens lekplatsMarabouparkens lekplats

Tornparkens lekplatsTornparkens lekplats

Stenbrottsparkens lekplatsStenbrottsparkens lekplats

Lötsjöns lekplatsLötsjöns lekplats

Granparkens lekplatsGranparkens lekplats

Vintergatans lekplatsVintergatans lekplats

Tuvanparkens lekplatsTuvanparkens lekplats

NÄRHET TILL STÖRRE 

LEKPL ATS

Gångavstånd till områdeslekplats/
stadsdelslekplats

0–300 m

200–500 m

500–700 m

700– m

Stadsdelslekplats

Områdeslekplats

Närlekplats

Lekplats, ej kommunal
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NÄRHET TILL STÖRRE LEKPLATS MED 
PLANFÖRSLAG

Med planförslaget tillkommer många nya 
bostäder i den västra delen av stadskärnan, 
där det idag saknas en större lekplats. Det 
bör därför utredas om en ny områdeslekplats 
kan rymmas inom planområdet, förslagsvis 
i områdets största park. Med den föreslagna 
lekplatsen når majoriteten av de boende inom 
planområdet en större lekplats inom 500 
meter, vilket kan vara en rimlig målsättning. 
Bristen på en större lekplats i den östra delen 
av stadskärnan kvarstår dock.

Marabouparkens lekplatsMarabouparkens lekplats

Tornparkens lekplatsTornparkens lekplats

Stenbrottsparkens lekplatsStenbrottsparkens lekplats

Lötsjöns lekplatsLötsjöns lekplats

Granparkens lekplatsGranparkens lekplats

Vintergatans lekplatsVintergatans lekplats

Tuvanparkens lekplatsTuvanparkens lekplats

Föreslagen områdeslekplatsFöreslagen områdeslekplats

NÄRHET TILL STÖRRE 

LEKPL ATS

Gångavstånd till områdeslekplats/
stadsdelslekplats
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Stadsdelslekplats

Områdeslekplats

Närlekplats

Lekplats, ej kommunal
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NÄRHET TILL NATUROMRÅDE

NÄRHET TILL NATUROMRÅDE IDAG

I Sundbyberg finns två naturreservat; Igelbäcken 
och Lötsjön-Golfängarna. I Solna finns även 
Råstasjöns naturreservat. Dessa utgör viktiga 
naturområden för Sundbybergsborna. Många når 
dem inom 1 kilometers gångavstånd. I stadsdelarna 
Stora Ursvik, Rissne och Lilla Alby är avstånden 
dock längre.

NÄRHET TILL NATUROMR ÅDE

Gångavstånd till naturreservat

0–500 m

500–1 000 m

1 000–1 500 m

1 500– m

Naturreservat

Stora UrsvikStora Ursvik

RissneRissne

BrotorpBrotorp

Lilla, UrsvikLilla, Ursvik

DuvboDuvbo

Centrala SundbybergCentrala Sundbyberg

Lilla AlbyLilla Alby

HallonbergenHallonbergen

StorskogenStorskogen

ÖrÖr

KymlingeKymlinge
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NÄRHET TILL NATUROMRÅDE IDAG

Lötsjön och Golfängarna ligger inom 1 
kilometers gångavstånd från centrala 
Sundbyberg, vilket är en fantastisk resurs.

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

NÄRHET TILL NATUROMR ÅDE

Gångavstånd till naturreservat

0–500 m

500–1 000 m

1 000–1 500 m

1 500– m

Naturreservat
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NÄRHET TILL NATUROMRÅDE MED 
PLANFÖRSLAG

Bättre kopplingar i gångnätet medför att 
närheten till Lötsjön och Golfängarna ökar 
något med planförslaget.

Lötsjön och GolfängarnaLötsjön och Golfängarna

NÄRHET TILL NATUROMR ÅDE

Gångavstånd till naturreservat

0–500 m

500–1 000 m

1 000–1 500 m

1 500– m

Naturreservat
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TILLGÅNGEN TILL GRÖNOMRÅDEN 
ÖKAR MED PLANFÖRSLAGET, MEN ÄR 
FORTSATT LITEN I DEN ÖSTRA DELEN AV 
STADSKÄRNAN

Med planförslaget ökar andelen grönyta i den västra 
delen av stadskärnan, där den kommer att överstiga 
10 procent. Detta ligger i linje med de riktlinjer som 
finns. I den östra delen av stadskärnan kommer  
tillgången till grönområden fortsatt att vara  liten. 
Det bör därför utredas om det är möjligt att tillskapa 
fler och större gröna ytor i den östra delen av 
planområdet.

RYMLIGHETEN ÄR LITEN, VILKET KAN LEDA 
TILL TRÄNGSEL OCH SLITAGE

Planförslaget innebär ett betydande tillskott av 
bostäder i den västra delena av stadskärnan. Trots 
att nya parker tillkommer kommer rymligheten att 
vara liten, vilket kan leda till trängsel och slitage. 
Det potentiella besökstrycket är särskilt högt på 
Marabouparken som hamnar i ett mer centralt läge. 
Behovet av skötsel kommer därför sannolikt att öka. 
Det kan även bli nödvändigt att hårdgöra till exempel 
lekytor.

BEHOV AV OMRÅDESLEKPLATS INOM 
PLANOMRÅDET

Med planförslaget tillkommer många nya bostäder i 
den västra delen av stadskärnan, där det idag saknas 
en större lekplats. Det bör därför utredas om en ny 

SLUTSATSER

områdeslekplats kan rymmas inom planområdet, 
förslagsvis i områdets största park.

NÄRHET TILL STORA GRÖNA KVALITETER

I centrala Sundbyberg finns flera parker med höga 
vistelsekvaliteter, till exempel Marabouparken 
och Tornparken. Boende i centrala Sundbyberg 
kan även nå naturreservatet Lötsjön-Golfängarna 
inom gångavstånd. Planförslaget medför bättre 
kopplingar i gångnätet, vilket ökar närheten till 
dessa stora gröna kvaliteter ytterligare.

MÖJLIGHET ATT SKAPA EN GRÖN 
PARADGATA GENOM STADSKÄRNAN

Den planerade överdäckningen av järnvägen frigör 
centralt belägen mark, vilket medför en unik 
möjlighet att skapa ett nytt stadsrum som berikar 
stadskärnan. Järnvägsgatan utgör ryggraden i den 
nya stadskärnan och bildar en nära en kilometer 
lång urban promenad från Sundbybergs torg till 
Marabouparken – Sundbybergs nya gröna paradgata.
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GODA EXEMPEL

JAKTGATAN/LÖVÄNGSGATAN I NORRA 
DJURGÅRDSSTADEN

Jaktgatan/Lövängsgatan utgör ett 25 meter brett 
stråk genom den nya stadsdelen Hjorthagen i 
Norra Djurgårdsstaden. Stadsdelen är byggd på 
gammal industrimark och landskapsarkitekterna 
har arbetat med att skapa nya ekologiska samband 
med den omgivande naturen och kulturlandskapet 
i nationalstadsparken. En del av gaturummet 
utgörs av ett nedsänkt planterat stråk som tar 
hand om dagvatten och skyddar gångbanan 
från trafiken. I grönskan finns sittplatser som 
knyts samman av träspänger. Projektet vann 
Landskapsarkitekturpriset 2019. 

Juryns motivering:

Jaktgatan och Lövängsgatan är en osedvanligt 
lustfylld huvudgata som ger ett trovärdigt svar på hur 
den täta gröna staden ser ut i praktiken. Projektet är 
vägvisande i att framsynt skapa rum för vegetation 
som ger både sinnlig upplevelse och buffert mot 
klimatförändringar. Frodigheten i den breda, vackert 
komponerade planteringen är något unikt. Gatans 
disposition och vackra materialbehandling visar att 
fotgängarna har prioriterats.

FOTO: LENNART JOHANSSON
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NYA AVENYN I GÖTEBORG

Avenyn är med sin bredd och sin placering i staden, 
och med Götaplatsen i fonden, en unik gata med en 
rik historia. Från början en lugn, grön bostadsgata, 
idag en handels- och nöjesgata med otydlig identitet. 
Nu går Avenyn in i nästa fas. Tredje generationens 
gata ska få publika förträdgårdar i ny tappning 
och Götaplatsen ska åter bli hel. För att utnyttja 
bästa lägena och skapa en känsla av helhet krävs 
ett nytt sätt att disponera stadsrummet. Tredje 
generationens utformning av Avenyn styrs av tre 
huvudprinciper:

•  Rörelserna längs Avenyn ges utrymme närmast 
fasaderna där målpunkterna finns.

•  Umgänget på Avenyn får plats i en bred, 
inbjudande möbleringszon – de publika 
förträdgårdarna – närmare mitten av gatan, där 
soltimmarna är fler.

•  Tillgängligheten till Avenyn säkerställs genom 
ett samlat mittstråk för kollektivtrafik och cykel.

VISIONSBILD AV NYA AVENYN (WHITE ARKITEKTER)
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CHAMPS-ÉLYSÉES I PARIS

Planer på att omvandla Champs-Élysées i Paris till 
ett fotgängarvänligt stadsrum har tillkännagivits 
av huvudstadens borgmästare Anne Hidalgo. 
Målet är att omvandla gatan till ”en extraordinär 
trädgård”. Enligt ett förslag utarbetat av det franska 
arkitektkontoret PCA-Stream kommer detta att 
uppnås genom att halvera biltrafiken och ersätta den 
med grönska. Syftet är att förbättra luftkvaliteten 
längs den 1,9 kilometer långa avenyn och göra den till 
ett mer hållbart och attraktivt offentligt rum.

VISIONSBILD AV CHAMPS-ÉLYSÉES (PCA-STREAM)
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