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Sammanfattning

I gestaltningsarbetet vägs olika frågor och
förutsättningar samman till en helhet.

Genom järnvägen kom Sundbyberg att kraftigt utvecklas vid förra sekelskiftet, när
olika industrier etablerade sig här. Det är samma järnväg som nu igen ger ny form
och struktur åt Sundbybergs nya stadskärna. Denna gång läggs järnvägen i tunnel
och genom det skapas utrymme för en grön ryggrad att byggas upp i den miljö som
järnvägen tidigare tagit i anspråk, Järnvägspromenaden. Den är ett långt parkstråk
med rum för ett rikt stadsliv. Kring den ser man nya bostäder växa fram och ge plats
för nya generationer av Sundbybergsbor.

Den miljö som föreslås för de off entliga rummen i Sundbybergs nya stadskärna kan 
karaktäriseras av orden
• Minnen och framtid
• Växter och vatten
• Vistelse och stråk

Vad är ett gestaltningsprogram?
Gestaltningsprogrammet är resultatet av en sammanvägning av förutsättningar, krav,
behov och önskemål till en helhetsmiljö. Den utformning och de lösningar som visas
i programmet utgår inte minst från en rad tekniska förutsättningar, klimatmässiga
utmaningar och målsättningar kring byggandet av en god och hållbar stad.

I detta gestaltningsprogram presenteras både lösningar som är specifi ka för en viss 
delsträcka och gestaltningsidéer som återkommer på fl era ställen. 
Gestaltningsprogrammet visar hur utrymmet mellan kvarteren kan disponeras, och det
förtydligar stadens ambitionsnivå gällande den allmänna platsmarken.

När alla parter har en gemensam målbild skapas goda förutsättningar för en väl
genomarbetad helhet, vilket i sin tur skapar en uppskattad stadsmiljö. Programmet ska
vara till hjälp för att hålla den gemensamma målbilden levande under projektets långa
genomförandetid

Vision 2030 - Visionen för Sundbyberg antogs av
kommunfullmäktige hösten 2016. Den har påverkat
målsättningen i stadsutvecklingsprojektet
Sundbybergs nya stadskärna sedan dess.

Den off entliga miljön i Sundbybergs nya stadskärna kan sägas karaktäriseras av 
,  samt . Till de karaktärerna kopplas ett antal

aspekter och gestaltningselement som ligger till grund för gestaltningsförslagen.

Kapitel 1 - Inledning



SUNDBYBERGS NYA STADSKÄRNA - Gestaltningsprogram för allmän plats

5

Bakgrund
Sedan 1876 löper järnvägen genom centrala Sundbyberg och kopplar ihop
fl era städer i regionen. Man kan säga att järnvägen har varit formerande i 
hur Sundbyberg som samhälle växt fram. Trafi kverket bygger nu ut Mälar-
banans spårkapacitet mellan Tomteboda och Kallhäll. Genom de centrala
delarna av Sundbybergs tätort kommer den att läggas i tunnel.
Överdäckningen kommer att sträcka sig ca 1400 meter, från Ekensbergsvä-
gen i öster med ett nytt stationshus till och förbi Marabouparken i jämnhöjd
med Kanalstigen i väster.  Staden får då tillgång till marken ovanpå tunneln,
vilket skapar förutsättningar för en utveckling av den off entliga miljön. 
Staden kan nu bindas samman då barriären mellan stadens norra och södra
delar försvinner. I stället kan det skapas ett identitetsstärkande stråk ”Järn-
vägspromenaden” med det nya resecentrumet och Sundbybergs torg som
stadskärnans starkaste urbana mötesplats.

Syfte
En Teknisk Förstudie redovisar integrerade tekniska lösningar med en ambi-
tion att kombinera de ”gröna”, ”blå” och ”grå”  strukturerna i stadslandskapet
så att de interagerar på ett multifunktionellt sätt som en grund för en god
utformning. I detta gestaltningsprogram fördjupas sedan aspekter som är

kopplade till utformningen och de kvalitativa aspekterna av den off entliga
miljön. Gestaltningsprogrammet ska fungera dels som ett underlag och stöd
för detaljplanen och dels ange en riktning för kommande arbeten i System-
handlingskede och fortsatt projektering. De beskrivningar och den ambi-
tionsnivå som anges ska kunna fungera som stöd för kalkylarbeten
tillsammans med den Tekniska Förstudien. Det är främst detaljplanen för
Järnvägspromenaden som behandlas här. Angränsande detaljplaneområden
kan komma att beröras men inte mer än nödvändigt för sammanhanget då
dessa områden kommer att utvecklas i senare, separata processer.

Läsanvisningar
I de inledande kapitlen diskuteras generella aspekter i gestaltningen, medan
de påföljande kapitlen gå igenom Järnvägspromenaden del för del.
De gestaltningsförslag som visas i programmet väger samman förutsättning-
ar, behov, visioner och möjligheter. Gestaltningsarbetet är dock i ett tidigt
skede, och projektet är komplext. Därför är illustrationerna medvetet enkla
och nästan schematiska. I kommande skeden utvecklas förslagen för att bli
allt mer detaljerade. Det kan även hända att föreslagen gestaltning förändras
på grund av nya behov eller ändrade förutsättningar.
Eventuell namnsättning av platser sker i en senare process, i detta skede an-

vänds endast arbetsnamn och platsernas funktion och utformning kan även
den ändras. Inte heller namnet Järnvägspromenaden är beslutat, men det
överenstämmer väl med projektets mål för ett grönt och promenadvänligt
stråk i järnvägens historiska och framtida sträckning.

Kapitel 1 - Inledning

1. Inledning

Järnvägspromenaden

Illustration över tunneln och parken i sektion
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Sundbybergs station genom historien: ca år 1903 med Järnvägsgatan till vänster, ca 1945, ca 1965, ca 2035 baserat på skiss enligt Marge arkitekter.

Det off entliga rummet i den nya stadskärnan
När man betraktar bilderna från området kring Sundbybergs station i ett tids-
perspectiv, slås man av förändringen, från den grusade lantliga Järnvägsgatan
i 1900-talets början till det vi i dag, 120 år senare gestaltar. En järnväg som
fortfarande går genom Sundbybergs stadskärna men inte längre delar staden i
två delar. Den tunnelkonstruktion som den nya stadskärnan ska vila på beräk-
nas ha en livslängd i paritet med denna tidsrymd. Den behöver då kunna bära
och rymma ett Sundbyberg som även fortsättningsvis kommer att vara förän-
derligt.
Projektets målsättning är att bygga en god stadsmiljö ovanpå denna järn-
vägstunnel. Detta nya stadsrum som bildar en ryggrad genom den nya stads-
kärnan utformas efter de ledord och principer som beskrivs i programmet för
detaljplanen. Utöver dessa har en utmaning varit att samordna alla tekniska
förutsättningar och infrastrukturella aspekter som krävs för stadens alla
funktioner.
Järnvägen har, som sagts, varit mycket viktig i framväxten av det moderna
Sundbyberg. Även när den nu läggs i tunnel kommer den att starkt påverka
stadens innehåll, form och struktur, även om det är på ett indirekt sätt. Ovan
tunneln och inom ett visst avstånd från dess sidor kan inga hus uppföras. Det-
ta defi nierar det off entliga rummets avgränsningar. Även på andra sätt bidrar 
järnvägen till att forma stadsrummet då nivåskillnaden mellan spåren, och
därmed tunneltaket, och den färdiga marken längs sträckan varierar.
Detta ger skiftande förutsättningar och därmed blir villkoren för utformning-
en olikartad.
De strukturella förändringarna som tunnelförläggningen gör jämfört med
dagens situation betyder vid stationsområdet att stora ytor frigörs och att
Järnvägsgatan och Landsvägen får kontakt med varandra. Här bildas en serie

större stadsrum. Kring den nya stationsbyggnaden formas en ny knutpunkt
för olika färdmedel. Det är inte bara en bytespunkt utan även i sig själv en
målpunkt och stadens viktigaste entré. Stationens östra och västra torgytor blir
kärnan i detta nya centrum. Den järnvägspark som skapas tar upp en gammal
del i stationsmiljön som försvann på 60-talet men som nu får en ny form och
roll som en lugnare del av de centrala stadsrummen. Även Sundbybergs torg
utvidgas och kopplas ihop med gågatan Stationsgatan. Dessa centrala delar
bildar ena änden av Järnvägspromenaden. Efter Sundbybergs Torg är den
ett 34 meter brett stadsrum som sträcker sig mer än 1000 meter bort till den
västra tunnelmynningen.
Om Järnvägspromenaden i öster ansluter till en stark urban knutpunkt anslu-
ter den västra delen till mera gröna delar, som Marabouparken och promena-
den längs Bällstaån.

Gatan
Vad är det som gör att man känner igen sig i Sundbyberg? Känslan av småstad
är omisskänlig, trots att man endast är ett par pendeltågstationer från rikets
huvudstad. De levande bottenvåningarna med butiker, serveringar och lokaler
betyder mycket för livet och rörelsen. Skala, gatubredder, gatubeläggningen
av smågatsten och en bebyggelse av blandade åldrar bidrar till intrycket av
intimitet och hemmahörighet. Man uppfattar också Sundbybergs gator som
relativt gröna. De har dock historiskt varit i mycket större utsträckning plante-
rade med gatuträd. Dessa har sedan på fl era ställen fått ge vika för parkerings-
platser. Det är då inte alltid som det fi nns träd i själva gatusektionen, men då 
sticker det ofta fram en trädkrona i en glugg mellan några hus.

Dessa kvaliteter är det viktigt att värna när Järnvägsgatan nu blir Järnvägspro-

menaden. Gaturummet blir mer uppdelat och får sällskap av ett grönt stråk
som ger det en ny och mjukare inramning. Inom den begränsade bredd som
utgör Järnvägspromenadens stadsrum ska olika ytor inrymmas avsedda för
hur man ska kunna röra sig: gångytor, körbanor, cykelbana, busshållplatser
och angöring.
I den konkurrens om stadens ytor som fi nns anpassas den off entliga miljön 
i första hand till fotgängarnas villkor och ska utvecklas efter ögonhöjdsper-
spektivet.  Fortfarande fi nns vältrafi kerade korsningar, t ex där Järnvägspro-
menaden möter Löfströms allé och Ursviksvägen, som kräver sina ytor för att
fungera väl.

Kapitel 1 - Inledning
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Järnvägsgatan med trädplantering och smågatsten.
1940-tal

Sundbybergs Torg 1940-tal Järnvägsparken 1950-tal

Torget och platserna
Ursprunget för torget som plats i staden är byallmänningen. Begreppet ”all-
mänplatsmark” har också sin begynnelse här.  Det är en gemensam öppen
plats där man kan samlas för olika gemensamma angelägenheter, t ex handlar
man här med varandra. Sundbybergs torg har också fungerat som ett mark-
nadstorg. Torget har även en samhällsbärande och symbolisk plats i staden.
Den vill ofta berätta något för besökaren. Fontänen ”Den lyckliga familjen” från
30-talet visar ett ungdomligt par med en bebis på en piedestal med reliefer på
karet visande de dåvarande fyra stora industrierna i staden. De fl esta torg har 
även haft den rumsligt estetiska rollen att framhäva någon byggnad som ligger
på eller vid torget. På bilden syns gamla Stadshuset, som verkligen sticker ut.
Senare, på slutet av 60-talet kom en modernistisk stationsbyggnad som nu får
en samtida efterföljare.

Torget, eller snarare torgen eller torgdelarna växer genom överdäckningen
högst betydligt och kan fungera ännu bättre som en sammanlänkande central
plats. De olika delarna ges olika uttryck och funktioner: Stationstorgen på
ömse sidor om stationen, torgparken som en lugnare och grönare del samt
torgytan närmast Signalfabriken, som den traditionella marknads- och mö-
tesplatsen - Sundbybergs Torg. Om Torget, med stort T, ligger vid stationen i
händelsernas mitt, följs det av en rad platser. Det är platser och målpunkter
som genom Järnvägspromenaden ges ett sammanhang och en förbindelse. Det

är inte bara kopplingen längs stråket som är viktigt utan även de tvärgående
förbindelserna som nu möjliggörs och ökar tillgängligheten. Det här är ytor
som är menade att brukas och tas i anspråk. De ska upplevas tillgängliga, säk-
ra, trygga och jämlika och gestaltas så att de inbjuder till samvaro, delaktighet
och lokalt engagemang. Stadens ”vardagsrum” och mötesplatser ska passa för
olika åldersgrupper och kunna vara livliga, men även lugna och tysta.

Parken
Defi nitionen på en off entlig park är enligt Sundbybergs grönplan en större 
trädgårdsanläggning med planteringar och promenadvägar nära eller inom
tätt bebyggda områden som är öppen för allmänheten. Det fi nns idag en rad 
parker i Sundbyberg av olika slag. Några har anknytning till byggnader och
verksamheter såsom Tornparken vid vattentornet och Marabouparken, som
ursprungligen var en fabrikspark även om den också var öppen för allmänhet-
en. Vid järnvägsstationen fanns fram till 60-talet en järnvägspark som bildade
en lummig rygg mot Landsvägen.

Järnvägspromenaden kan sägas vara en ny typ av park för Sundbyberg, mer
att likna vid ett grönstråk.  Emellanåt är breddmåttet inte stort och stråket är
genombrutet av noder, platsbildningar och korsande stråk av olika slag men
det vidmakthåller en kontinuitet hela vägen. Måttmässigt liknar den Karlavä-
gen i Stockholm men dispositionen och programmeringen är en helt annan.
Visst kommer man att kunna fi npromenera här, men framför allt är den ett 

off entligt vardagsrum för Sundbybergsborna och deras besökare att ta del av. 
I parkmiljöerna ska man kunna fi nna plats för aktivitet, socialt umgänge men 
också ro. Järnvägspromenaden kommer att bli en grön ryggrad genom de nya
centrala delarna av Sundbyberg. Det bärande elementet genom hela stråket är
ett sammanhängande trädbestånd som anger karaktär, tar ner skalan och ger
ett behagligt mikroklimat. Längs sträckan tar den sig olika former och uttryck,
inte minst beroende på de olika förutsättningar som ges, men kontinuiteten
har varit en stor målsättning. Detta är inte minst en anpassning till ett föränd-
rat klimat. En annan anpassning gäller förhållandet till vatten, som är en viktig
komponent för att kunna anlägga parkytor på det bjälklag som Järnvägspro-
menaden vilar på. Tillgången på vatten är då avgörande men även tvärt om
behöver vattnet kunna tas om hand när olika extremväder beräknas bli mera
förekommande.

Kapitel 1 - Inledning
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De sex stadsbyggnadsprinciperna

Människans plats i den nya stadskärnan
En av de sex stadsbyggnadsprinciperna som är formulerade i planprogrammet
är ”För Alla”. Det är kanske den viktigaste principen av dem alla då det är en
grund för de övriga principerna. En av nycklarna för en inkluderande stad är
informera om vad som sker och vad som kommer att hända härnäst. Omvand-
lingen av stadskärnan är så omfattande att den kräver ett mått av förutsägbar-
het och, om möjligt, även förväntan. För att nå dit är det viktigt att processen
bygger på engagemang och delaktighet. Det kan man bidra till genom medbor-
gardialoger kring olika delar av utformningen. I planeringen bör olika aktörer
stimuleras att samarbeta, t ex kommun, myndigheter, fastighetsägare, exploa-
törer, men också intresseorganisationer och lokalt föreningsliv. Den typ av en-
gagemang för sin miljö som kan väckas på så sätt skapar mening och identitet
i staden. Man bör ta tillfället i akt i denna omvandlingsprocess av stadskärnan
att inspirera till en fördjupad känsla för sin stad.
Man säger att stadens off entliga rum är en av de största och viktigaste till-
gångar en stad har. De utgör en arena för stadens grundläggande syfte: mötet
mellan människor i utbyte av idéer, kultur och handel. Kulturen är en viktig
del för att människor ska trivas, den bidrar även till att skapa inspirerande och
inkluderande livsmiljöer.
Det är därför viktigt att kulturen ges plats och integreras tidigt i planeringen.
Tillförandet av kultur ger platsen en identitet, en identitet som kan vävas ihop
med en redan befi ntlig identitet och skapa ett nytt sammanhang som i sin tur 
kan stärka känslan för platsen. På så sätt blir platsen en del av den berättelse
som ger mening åt en stad och blir något att värna och vara stolt över.

En god utemiljö stimulerar nyfi kenheten och lockar till utforskande och där-
med fysisk aktivitet för människor i alla åldrar. Möjligheten att röra sig fritt,
vare sig du går, sparkcyklar, åker rullstol, trejuling, rullar barnvagn eller rulla-
tor så är det viktigt att inte behöva oroa sig över att fordon skulle ha företräde
just där, utan tvärt om. Platsen ger då en känsla av att vara en plats där man är
skyddad och vill vara. Barns utveckling och hälsa påverkas mycket av utemil-
jön. Barns möjlighet till en god utemiljö är viktig för deras utveckling och en
förutsättning för god hälsa i form av fysisk rörelse. Extra viktigt att betänka
är att när barn är fysiskt aktiva under barndomen lägger de grunden för ett
fortsatt fysiskt rörligt liv, för hela livet.

Inledning

Kapitel 1 - Inledning
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Småbyggnader, paviljonger
och pergolor
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II

Kommande avsnitt syftar till att redovisa de tillägg och nya lager som tillförs den långsträckta promenaden för att
skapa igenkänning och ge en stark identitet. Avsnittet innehåller även befi ntliga inslag som förstärks och återan-
vänds.

Smågatsten

IV
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V

Växtlighet

I

Murar

III

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

2. Återkommande gestaltningselement
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Ljussättning
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Tvärkopplingar
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Promenadstråk med
angöringsmöjlighet
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Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

Återkommande gestaltningselement

Tillfälliga platser

X
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I - Växtlighet

Växtrum av pelarsal, lättare
kronverk med stort ljusinsläpp,
t.ex. björk.

Lågt krontak, enhetligt bestånd.

Enhetligt kronverk utformar trädallé intill gata.

Flerskiktat bestånd i större växtbädd
med ett varierat fältskikt i markytan.

I korthet:
- Upplevelserika vegetationsrum
- Jämnar ut microklimat på ett bra sätt
- Varierat artval
- Artval behöver göras efter ståndortskrav
- Komposition och struktur
- Inhemska/exotiska arter
- Underhållskrav

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

Träd och annan växtlighet är värdefulla element med såväl biologiska,
tekniska liksom estetiska funktioner. Studier visar att träd i stadskärnor
bidrar till att jämna ut klimatväxlingar, till exempel bidrar de till att dämpa
höga temperaturer samt vindfl öden och på så sätt bidra till ett reglerat 
mikroklimat. De bidrar även till att reducera mängden dagvatten som be-
höver tas omhand. De fyller också en viktig social och estetisk roll då de tar
ner skalan på stadsrum och ger byggnaderna en livfull, organisk inramning
med ett ständigt levande uttryck tack vare årstidsväxlingar och tillväxt.
Träd är tacksamma att utnyttja för att skapa varierade rumsupplevelser ge-
nom sina karaktärsskapande egenskaper som kronornas form och bladver-
kens tyngd ger. Rum av vegetation kan ges en spännande och upplevelserik
variation när verkligheten förändras, till exempel från höga ljusa krontak
till en körsbärslund där grenverket bildar ett krontak precis ovanför besöka-
rens huvud.

Detta är grunden till att stora ansträngningar har gjorts för att möjliggöra
en stomme av träd som är genomgående för hela Järnvägspromenaden.
Träden organiseras på olika sätt längs med det utsträckta stråket utifrån
platsspecifi ka behov och förutsättningar. De kan vara placerade i en 
organiserad form, som en trädrad mellan körbana och cykelbana, eller ges
en friare placering utifrån platsens behov. Då växtbäddarna ligger på ett
bjälklag och har varierade förhållanden vad gäller tex jorddjup, vattentill-
gång och solförhållanden behöver artval matchas med de specifi ka förut-
sättningar som råder i varje plats. Ett varierat artval är också en bra grund
för en robusthet i anläggningen som kan möta olika förändringar över tid.
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Stadsgrönskan bör eftersträva en biologisk mångfald artrikedom med ett
varierat artval bland träd, busk- och markskikt. Skötsel och karaktär hos
växtligheten anpassas utefter behov gällande t.ex. genomsiktlighet och
uttryck.

Vid strand- och vattennära zoner krävs speciell hänsyn till miljö och artval,
för att skapa växtlighet som kan etablera sig på platsen lång tid framöver.

Växtval bör beaktas utifrån säsongsbetonade aspekter och innehålla både
städsegröna liksom höst- vår och sommarfägring.

Växtbäddar av större volymer skapar stark visuell eff ekt, och fyller lera 
goda tekniska kvaliteter avseende bl.a. dagvattenhantering.

Med lämpligt växtval och god underbyggnad kan miljöer med drastiska
nivåskillnader bli frodigt eff ektfulla platser där grönskan tilldelas en vertikal 
eff ekt.

När träd och växter placeras nära gångbanor och tillåts ett något lägre
krontak (vid utvalt lämpliga platser) blir närvaron av grönskan påtaglig.

I - Växtlighet

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement
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Artrikedom och karaktär för
växtligheten anpassas till växtbäd-
darnas förutsättningar avseende
jordstruktur och vattentillgång.

Dagvattenhantering är en central fråga i utformningen av parkmarken längs
med Järnvägspromenaden. Dagvattnet ska renas och fördröjas i magasin
under mark eller i skelettjordar och regnbäddar innan det rinner vidare ut
i Bällstaån. Dagvatten behöver därför tas om hand i Järnvägspromenadens
planteringar i form av regnbäddar och lokala lågpunkter/svackdiken. I
samband med ombyggnationen av stadens centrala allmänna ytor planerar
staden en separering av dag- och spillvattennätet där dagvatten från högre
liggande gatumark ska ledas via ledningar till dagvattenanläggningar i
Järnvägspromenaden.
Den variation i förutsättningar som tunneltaket ger, liksom behov och krav
på funktion och drift av parkmarken samt VA-tekniska faktorer resulterar
i ett antal typer av lösningar för dagvattenhanteringen. Planterade
svackdiken, nedsänkta regnbäddar samt magasin under mark av olika slag
planeras.
Där utrymmet under mark för växtbäddat är begränsat behöver dessa höjas
upp. För att undvika torka i dem samlas dagvattnet och fördelas med hjälp
av spridarledningar och magasin under mark. Där avståndet till tunneltaket
tillåter kan växtbäddarna i stället sänkas ned och omhänderta en större
mängd dagvatten.
De speciella förutsättningarna som bjälklaget liksom hanteringen av
dagvatten ger kräver anpassade växtsubstrat. Det ska vara genomsläppligt
samtidigt som det ska säkerställa rätt balans mellan tillgång av vatten och
luft för rötterna.
Dagvattenhanteringen ska utföras på ett sätt som bidrar positivt till
växtbetingelserna. Lösningarna kan påverka växtvalet, men får inte
begränsa möjligheten att plantera. Växtligheten längs Järnvägspromenaden
ska prioriteras.

II - Dagvattenhantering

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

Nedsänkta växtbäddar kantade av t.ex. murar eller växtlighet
där vatten kan ansamlas vid större regnfall skapas i utvalda
delar av projektområdet,  där djupet till tunneltaket är till-
räckligt.

Upphöjda växtbäddar där djupet till tunneltaket är otillräck-
ligt.

Växtbäddar i nivå med omgivande mark. Dagvattenhanteringen kan ge möjligheter till platsspeci ika lösningar avseende 
gestaltningen i stadsmiljön.
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Det dagvatten som når regnbädden består av tre typer, det som landar rakt
ned i regnbädden, det som rinner ner från intilliggande ytor samt det som
tillförs via ledning från gatumark som ligger högre beläget i förhållande till
Järnvägspromenaden.
Vid mindre regn infi ltrerar vattnet ner genom regnbädden och når det 
dränerande skiktet ovanpå tunneltaket. Via det dränerande skiktet leds det
sedan vidare för att infi ltrera ned till grundvattnet via tunnelns säkerhets-
zon.
Vid större regn blir den övre växtjorden mättad och vattnet hinner inte
rinna undan. Vattennivån stiger då till bräddavloppet och leds via ledning
till recipienten.

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

I korthet:
- Växtbäddar utnyttjas för att avlasta
dagvattenhanteringen i VA-systemen
- Speciella växtsubstrat behövs för plantering på
bjälklag
- Mångfunktionell dagvattenhantering

II - Dagvattenhantering
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Lek, vistelse och tra ikala funktioner samt vertikala 
element och växande grönska i ett och samma
gatu- och parkrum.

Upphöjda planteringsytor av mindre slag vars placering
och utformning skapar rumslighet.

Upphöjda planteringsbäddar möjliggör plantering av träd och skapar sitt-
möljigheter.

Järnvägspromenaden är 1 400 meter lång men till större delen endast 34
meter bred. En rad funktioner ska rymmas inom denna bredd där varje
funktion ska fungera enskilt men även som en helhet tillsammans med de
andra. I det sammanhanget är muren som element mycket användbar.
Exempel på tillämpningar är vid nivåskillnader mellan den befi ntliga stads-
strukturen och ny planerad mark. Bitvis är täckningen mellan tunnel och
markyta otillräcklig vilket kräver en höjning av växtbäddar. För att hantera
denna problematik blir murar ett användbart element som återkommer i
den nya stadskärnan. De bidrar även till att dela upp större ytor och skapa
rumslighet i utrymmen som annars blir otydliga,  och indirekt kan de även
fungera som möbler för lek liksom vila. Murar har formmässigt en viss
tyngd, vilket skapar stadga och struktur i uterum. De har också fördelen att
leverera eff ekt omgående vid nyanlagda utomhusmiljöer, där vegetation 
behöver tid för att mogna och utvecklas.
Muren som ett återkommande element längs den långsträckta promenaden
kan ge en identitet till stråket. Utformas muren med tegel förknippas den
lätt till den kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse som är en del av
Sundbyberg centrum.

Skiss på entréyta utanför Marabouparkens entré

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

III - Murar

I korthet:
Murens användbarhet:
-I begränsade utrymmen hanteras
nivåskillnader
- Bygga upp växtbäddar
- Avgränsande funktion
- Historisk koppling
- Identitetsbärande element
- Lek och aktivitet
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Sturegatan med smågatsten i körbanan

Flera av gatorna i Sundbyberg har fortfarande kvar beläggningen av gatsten
i körytorna.  Det är en historisk markör, som blickar tillbaka på en stad med
ett lugnare tempo och en trafi kmiljö där  trafi kslagen samsades om ytan på 
ett annat sätt än idag. Den befi ntliga stenen kan tas om hand under ombygg-
naden, återanvändas och kompletteras i de nya trafi kala ytorna. 
För gångytor måste beläggningen vara anpassad till dagens normer. Stadens
platser och gångytor måste ha god tillgänglighet, och det är en av gatstenens
svaga sidor. Smågatsten ska därför bara användas  i begränsad omfattning
i gångbanor och torgytor. I viktiga stråk eller på centrala torgytor bör en
annan beläggning väljas. Däremot bör smågasten kunna användas i sidoytor,
som friser eller ränndalar, och som dekorativa inslag.
Smågatsten ger en vacker och tidlös markbeläggning, som är mer miljövänlig
än många andra material. Särskilt bra är det att återanvända stenen lokalt.
Arbetet med att sätta smågatsten kan vara kostsamt, och det måste vägas

mot andra vinster.

I korthet:
Smågatsten i Sundbyberg
- Historisk anknytning
- Platsorienterande i staden
- Hållbart, naturnära materialval

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

IV - Smågatsten

Smågatsten som fris intill gångbana vid Norra
Bantorget.
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Stadens off entliga rum är en av de största och viktigaste tillgångar en stad 
har och är till för alla som bor och vistas här.  Ett rikt utbud av tillgänglig
konst gör staden attraktiv att bo och vistas i. Den permanenta konsten kan,
med ett nytänkande och inkluderande perspektiv, bidra till att befästa, men
också vidareutveckla Sundbybergs identitet. Strategiskt placerade markörer
skulle kunna bidra till denna identitet och till orienterbarhet. Konst som
stimulerar till möten och dialog mellan stadens invånare gynnar  även en
socialt hållbar utveckling. Det kan handla om en gemensam skönhetsupp-
levelse, inspiration till eget skapande eller debatt kring frågor som konst
kan sätta ljus på genom nya infallsvinklar. Konsten har en särställning som
utmanare av sin samtid och som spegling av denna. Den kan också vara
starkt identitetsskapande och balansera stadens utbud av kommersiella
aktiviteter. Konsten kan också ha en trygghetsskapande funktion. Genom
att ge ökad dragningskraft åt mötesplatser.
I gestaltningsprogrammet Järnvägspromenaden identifi eras konst som ett 
av de återkommande gestaltningselementen för Sundbybergs nya stadskär-
na.
Ett separat konstprogram – med titeln ”På nytt spår” – har tagits fram och

V - Konst

Karta hämtad ur stadens konstprogram ”På nytt spår”, visar potentiella platser för off entlig konst.
För fördjupad läsning om de numrerade platserna så inns de utförligt beskrivna på sid 13-14 i ”På nytt spår - Off entlig konst i Sundbybergs nya stadskärna”.

I korthet:
Off entlig konst är en stark markör och 
fyller en viktig roll i staden

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

beskriver en övergripande vision för konsten på den nya Järnvägsprome-
naden. I konstprogrammet beskrivs innehåll, teman, funktioner och platser
för konst.

Syftet är att:
• säkerställa goda förutsättningar för konstens kvalitet på kvartersmark och
allmän platsmark.
• verka för kvalitet i arbetsprocesser och samordning av intressen mellan
framtida byggaktörer och kommunen.
• fungera som riktlinjer och stöd för platsspecifi ka konstuppdrag och be-
ställningar.
• skapa engagemang kring stadens konst.

Konstprogrammet har stadens invånare i fokus. Som underlag till konst-
programmet genomfördes därför under hösten 2021 en medborgardialog.
Materialet bildar utgångspunkt för rekommendationer och förslag kring
den framtida konsten i stadskärnan.

Följande sju teman kommer att vara ledande för planering av konst:
• Det industriella arvet
• Småstadskänslan
• De goda kommunikationerna
• Staden i förvandling
• Den uppdelade staden
• Det gröna livet
• (O)Tryggheten

Utifrån ovanstående teman ges förslag på permanent och temporär konst.
Beroende på platsens karaktär och brukarnas behov, kan konsten integreras
i landskapsarkitekturen, men även utformas som självständiga gestaltning-
selement och identitetsskapare.

Konsten ska bjuda på estetiska upplevelser som överraskar och berör –
visuella, taktila, ljudbaserade eller mentala upplevelser.
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”Vardagslivets gång” av Gunilla Klingberg. Hjorthagen. Skulptur, elev Kulturama

Ljus och skulptur av Monika Gora, Ursvik ”Cloud Gate” av Anish Kapoor, Chicago

Ljusträd, elev Kulturama

V - Konst

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement
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Längs Järnvägspromenaden fi nns behov av olika typer av slutna eller 
öppna byggnadskroppar som fyller olika funktioner. Vissa är befi ntliga 
småbyggnader, teknikhus och skåp, och behöver inkorporeras i den
nya strukturen medan andra är tillkommande. De kan hysa tekniska
installationer eller vända sig till mänskliga behov. De kan vara tillfälliga eller
permanenta.
Småbyggnaderna av olika slag bör placeras så att de hjälper orienteringsför-
mågan i staden, understödjer rörelsemönster och anpassas efter väsentliga
siktlinjer. Det är viktigt att inga oönskade baksidor skapas. Estetiska aspekter
är nödvändiga att ta i bektande, i syfte att skapa en vistelsevänlig och trygg
miljö.

Vilka strukturella behov i form av byggnader som kommer att krävas framö-
ver är svårt att spekulera kring. Trender, teknik och produktutveckling leder
till en ständigt föränderlig värld. Det bör fi nnas fl exibilitet och utrymme i en 
stadsbild mentalt, liksom fysiskt, för att ge plats åt dessa.

En pergola skapar rumslighet, men kan ändå vara luftig och genomsiktlig. I
ett smalt stråk som Järnvägspromenaden är det en användbar konstruktion
för att minska upplevelsen av trafi k och högre byggnader. En bra ljussättning 
ger också förutsättningar för trygga och inbjudande rum på kvällen.
Liksom muren är den ett byggnadselement som fungerar som ett färdigt
komplement till den uppväxande vegetationen.

Floristkiosken vid Fridhemsplan skapar mervärde i stadmiljön,
Kungsholmen.

Kiosken som företeelse har funnits länge i staden. Paviljonger som aktiverar platsen med caféservering inom- liksom
utomhus, under både sommar och vinter. Kungsträdgården.

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

VI - Småbyggnader, paviljonger och pergolor
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Kortfattat:
Små byggnader:
- Be intliga och nya teknikutrymmen
- WC/hygien
- Återbruk/Återvinning
- Café och servering, korv, glass
- Handel som t.ex. lorist, kiosk, 
- Cykelservice
- Väderskydd för cyklar
- Väderskydd vid hållplatser för resenärer
- Temporära moduler
 o Rullande food trucks
 o Paviljonger
 o Jul- och skördemarknad
- Pergolan är ett bra rumsligt komplement
till vegetation och byggnader

Höga ställningar av industrilik karaktär beklädda med grönska i Norra Djur-
gårdsstaden delar upp de långsträcka passagerna genom den nya kvarters-
bebyggelsen.

Pergolor har förmågan att skapa intima rum utomhus. Pergola som antydan till tak, Köpenhamn.

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

VI - Småbyggnader, paviljonger och pergolor
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Ljussättning ingår egentligen inte i detta gestaltningsprogram.
Men en tanke är dock, för att knyta an till järnvägens historia genom
Sundbyberg, kunna använda belysningsstolpar som tar sin utgångspunkt i
järnvägens stolptypologi.
Spåren för även tankarna till linspända belysningslösningar.

Vidare följer utdrag ur PM-belysning (Granskningshandling,
2021 05 03) Längs Järnvägspromenaden fi nns svårigheter att sätta 
fundament för linspännsstolpar då tunneln inte ligger tillräckligt djupt
på sina ställen. Så det är viktigt att beakta att utrymmet för stolpar och
fundament kommer att vara mycket begränsat på vissa sträckor.

Kortfattat:
Belysningen skulle kunna ta intryck av
järnvägens tekniska utrustning.
Genom linspänd belysning med möjlighet
till fästpunkter i fasader längs stråket,
minimerar man risk för att stolpfundament
kommer i kon likt med tunneltaket där 
jordmånen är grund.

Järnvägsområdet sett från bron längs Löfströms allé
med stolpskog med gamla stationen, Sundbyberg
Norra i förgrunden.

Idé, linspänd belysning som sätts samman med
hjälp av järnvägens stolptypologi.

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

VII - Ljussättning

I PM’et föreslår man till exempel att ny linspänd belysning planeras
för hela Järnvägspromenadens bredd, fasad till fasad. Se sektion för
belysningsprincip.
I park och aktivitetsytorna föreslås lägre parkstolpar samt att belysning
förstärks med accentbelysning exempelvis belysning infällt i bänkar samt
belysning av träd.

Exempel på stolpbelysningskon-
cept, där linspännt ej är aktuellt.
Bild: PM-Belysning

Koncept för gågator och gångstråk. Bild:
PM-Belysning

Trappbelysning, upp mot vat-
tentornet. Bild: PM-Belysning

Sektion,  som illustrerar linspänd belysning över järnvägspromenaden. Illustration: PM-Belysning

Be intligt linspänn, Bild: PM-Belysning
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Historiskt har Sundbyberg delats upp av järnvägen med industrier på den
södra sidan och stadskvarter i norr. När tågtrafi ken med tiden krävde att spå-
ren stängslades in blev den även en fysisk barriär med ett fåtal övergångar.
Ett av projektets huvudsyften är att nu kunna binda ihop staden till en väv.
Järnvägsgatan och Järnvägspromenaden kommer även i framtiden att ha en
avsevärd trafi kmängd, och några av tvärgatorna kommer att användas för bil- 
eller busstrafi k. Det blir en utmaning att skapa säkra, tydliga och attraktiva 
stråk för gående mellan norr och söder, och samtidigt en väl avvägd fram-
komlighet för fordonstrafi ken. 
Några platser är extra viktiga för att skapa en levande, sammanhängande
stadskärna. Till exempel behöver Sturegatan kopplas till Sundbybergs torg
och stationsområdet på ett sätt så att gående känner sig prioriterade, utan att
busstrafi ken hämmas. 
Väster om torget utvecklas ett antal tvärkopplingar som starkt bidrar till
framtidens sammanlänkade stad genom hur de möter och korsar Järnvägs-
promenaden.
Utformningen av de här korsningspunkterna ska naturligtvis göras utifrån
trafi ksäkerhetsperspektiv, men det är önskvärt att de också gestaltas för 
stadsmässighet, goda vistelsevärden och prioritering av gående.

VIII - Tvärkopplingar

Kortfattat:
Vid korsande gångrörelser är det viktigt
att fotgängare och gångytor ges företräde
och att detta avspeglas i markbeläggning,
kantsten och andra inslag.

Bussgata med korsande gång- och cykeltra ik, 
Malmö.

Upphöjd korsning, gångfartsområde.

Korsningen Långholmsgatan och Högalidsgatan i
Hornstull, Stockholm.

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

En tydlighet med markbeläggning som rår
över gatans mark, anpassad kantsten och
visuellt tydliga signalplattor hjälper brukarna
att förstå prioritetsordningen på platsen.
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IX - Promenadzon med angöringsmöjlighet

En stor del av den off entliga miljön i den nya stadskärnan är gångfartsytor. 
Det gäller t ex den norra sidan av Järnvägspromenaden västerut från Espl-
anaden eller ytorna kring Signalfabriken. En gångfartsyta är en miljö som
är avpassad för vistelse och gående. Det kan ändå fi nnas behov för fordon 
att angöra t ex fastigheter. Dessa fordon behöver då anpassa sin hastighet
till just gående. Enligt en Gång- och cykelanalys av Trivector kommer det
att röra sig stora mängder fotgängare längs Järnvägspromenaden. Det beräk-
nade antalet är i samma storleksordning som fl era gågator inne i centrala 
Stockholm. För att hålla ner hastigheter till gångfart behöver ytorna vara
tydliga med att det just är en gångfartsyta. Är miljön inbjudande och trevlig
är det en tydlig signal till förare. Det kan t ex göras med markbeläggningar
och möblering.  Man bör låta bilar och andra fordon ”saxa” så de inte hinner
få upp någon nämnvärd hastighet. Det kan göras med olika slags hinder,
sittytor, uteserveringar vid lokaler, buskar eller sommarblomstplanteringar.
Träd behöver sättas i stora urnor. En anledning till det är att möbleringen
kan behöva fl yttas av olika skäl; t ex fi nns det mycket ledningar på dessa 
ytor. Vid planeringen behöver också hänsyn tas för personer med
synnedsättningar så miljön blir tydlig.

Sektion B

Planutsnitt,  Exempel på möblering

Sektion A

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement
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IX - Promenadzon med angöringsmöjlighet

Kortfattat:
Gångfartsytorna kommer att vara väl använda
av fotgängare och behöver utformas så att de
blir trevliga och trygga.

Denna gångfartsgata i Annedal har i efterhand behövt utrustas med
hinder då bilister tidigare inte uppfattade ytan som en sådan.

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

Gångfartsgata i Vallastaden med markbeläggning som indikerar
gångfartsområde.

Bild från AJ Landskap. Projekt och bild Karavan.

Promenadzon med angöringsmöjlighet i Hornstull.
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De byggnadsprocesser som Mälarbanans utbyggnad och den Nya Stadskär-
nan medför är omfattande och kommer att pågå under en längre tidsrymd.
Exempel på arbeten är ledningsomläggningar, tillfälliga järnvägsspår, spont
och sprängningsarbeten, gjutningsarbeten av den nya järnvägstunneln, bygg-
nation av nya hus och till sist anläggande av den nya off entliga miljö som 
beskrivs i detta gestaltningsprogram. Arbetena kommer att ske etappvis och
många platser kommer att skifta utseende och funktion under denna tid. Pla-
neringen av dessa etapper och skeden behöver utöver byggtekniska aspekter
även ha som mål att staden ska fungera så bra som möjligt. Det fi nns i denna 
planering stora möjligheter att arbeta med tillfälliga platser.
Med fördel kan man applicera sociala-, ekologiska- och den ekonomiska håll-
barhetsaspekter när dessa planeras. Det sociala perspektivet fokuserar på att
skapa en god livskvalitet och en god livsmiljö. Den ekologiska aspekten utgör
ramen för och handlar om att det man gör måste rymmas inom ekosystemets
gränser, som att de går att återanvändas och även kunna återvinnas. Samt
den ekonomiska aspekten vilket är medlen som krävs för att kunna skapa den
goda livskvaliteten och livsmiljön även om den i det här fallet handlar om
att hitta fungerande temporära lösningar under byggtiden, dvs en begränsad
ekonomisk insats, även om det rör sig om en relativt lång byggtid.
För att nå framgång med dessa lösningar krävs en processledning och ett
engagemang från alla aktörer: kommun, myndigheter, fastighetsägare, explo-
atörer, föreningar och invånare. Alla behöver bjudas in att medverka för att
skapa det bästa med de föränderliga förutsättningar som arbetet med över-
däckningen skapar.
En praktisk erfarenhet från liknande arbeten med tillfälliga platser är att det
lönar sig att satsa på återbruk. Då menas inte att använda lastpallar och lik-
nande material då dessa sällan håller för att användas mer än ett par gånger.
Då är det bättre att använda produkter som är avpassade för att kunna fl yttas, 
nyttjas många gånger och på olika sätt. Det kan betyda att det lönar sig att
formge rustika möbler baserade på ett modulsystem.  Exempel i bildmaterial-
et kommer från Levande Stockholms Sommar- och Vintergator.

Informella sittytor kan vara ett trevligt inslag.

Informella sittytor med lekfull och färgstark markmålning.

X - Tillfälliga platser, under byggtiden

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement

Möbleringen kan vara grön, konstfull och mer eller mindre tillfällig eller
permanent.

Bokhyllor som uppmuntrar till läsning och utbyte av böcker
Fatbursparken, Stockholm.
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                                                 GRANSKNINGSHANDLING 2022-05-18

Robusta sittplatser anordnade mot kantsten skapar intima sittplatser med
attraktiva sommarplanteringar. Hornsbergs strand.

Flyttpallar, strid sand, solstolar och  parasoll skapar en tillfällig
strandpark med plats för umgänge och vila mitt i den hårdgjorda staden.
Fatbursparken.

Tillfällig strandpark med plats för umgänge och lek.

Konst och tillfälliga installationer kan bli lekfulla inslag, med möljighet att
interagera på platsen. Inslag som detta har möljighet att få människor att
stanna upp och vistas på en plats. Kylskåpspoesi, Rörstrandsgatan.

Ett lekfullt inslag med tittuttavla på Odenplan.Lekfullt användande av markmålning.

X - Tillfälliga platser, under byggtiden

Kapitel 2 - Återkommande gestaltningselement
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Platsbildning 4:
Med dagvatten-
fördröjning och

lekfunktion

Platsbildning 6

Platsbildning 5:
StarrbäcksgatanEntréplats

Marabou-
parken

UtsiktspunktPlatsbildning 9

Platsbildning 8:
Björkhagsvägen

Fickpark/
Närlekplats

Västra
tunnelmynningen

Fruktlund

Korsning
Löfströms allé-
Ursviksvägen

Platsbildning 7

Strandpromenaden

Löfströms-
vägenStadsdelspark

Duvmossen

3. Geogra iska områden - parker och torg

Del 6 - Järnvägspromenaden

Del 7 - Järnvägspromenaden

Del 8- Järnvägspromenaden

Korsning
Fredsgatan

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Östra stationstorgetSundbybergs torg:
Västra stationstorgetSundbybergs torg:

Stationsparken

Sundbybergs torg

Platsbildning 1:
Norr om Signalfabriken

Korsning
Esplanaden

LågpunktPlatsbildning 2

Platsbildning 3

Nya
stationshuset

                                                 GRANSKNINGSHANDLING 2022-05-18

 Del 1 - Stationsområdet

Del 2 - Sundbybergs torgDel 4 - Järnvägspromenaden

Del 3 - Sundbybergs torg

Del 5 - Järnvägspromenaden

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Täckningsplan - Laster på tunneltaket

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Täckningsplan - Laster på tunneltaket

                                                 GRANSKNINGSHANDLING 2022-05-18

Tunneltakets nivå under mark bestäms av den profi l som järnvägen följer i tunneln medan projekterade marknivåer är beroende av olika projekteringsförut-
sättningar för allmän platsmark, t ex anslutande befi ntliga nivåer, ledningsdragningar, resultat av skyfallskartering och bestämmelser för gatuprojektering. 
Täckningsdjupet är även den största förutsättningen för vilken funktionalitet som kan uppnås med växtbäddarna. Det gäller direkt genom möjligheter till
dagvattenhantering och förutsättningar för plantering av träd på tunneltaket och indirekt vilken typ av stadsbild, stadsrum, ekologiska förutsättningar och
mikroklimat som kan byggas.

Planens färgmarkeringar anger vilket djup fyllningen ovan tunneltaket har i de olika delarna utifrån ovan nämnda förutsättningar. Fyllningsdjupet kan över-
sättas i ett värde för vilken påkänning denna last utgör för tunneltaket. Om maxlast på tunneltaket överskrids ska fyllning ersättas med lättfyllning.

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Stationsområdet sträcker sig från kommungränsen intill Solna i öst, vidare västerut mot Sundbybergs torg och den
nya Järnvägsparken. Däremellan ligger den nya stationsbyggnaden vars entréer fi nns placerade i alla väderstreck.
Områdets off entliga miljö defi nieras av stora öppna ytor och viktiga länkar för kollektivtrafi k, cykel, gående och även 
bil. Stationsområdet är idag en vital bytespunkt för Sundbyberg, och den kommande utvecklingen av stadskärnan
liksom den utökade spårkapaciteten kommer att ytterligare förstärka denna betydelse. Möjligheterna att åka till och
från Sundbyberg samt förutsättningarna att vistas, handla och umgås på platsen kommer att förbättras väsentligt.
Stationsområdet är för många det första mötet med Sundbyberg och Järnvägspromenadens östra startpunkt.

Rörelser
Den nya stationen kommer att vara en nod i området, som självklar mål-
punkt och utgångspunkt i resandet till och från Sundbyberg. Många tra-
fi kslag behöver samsas om utrymmet här på ett sätt så att inte konfl ikter 
uppstår. Människan, som fotgängare och därnäst cyklist, bör vara första
prioritering i området.

Buller
Trafi kfl ödet är störst längs Landsvägen, här är bullernivåerna höga. Risk för 
bullerstörningar fi nns även längs med bussgatan norr om torgen. Likaså 
Ekenbergsvägen beräknas ha höga trafi kfl öden.

Nivåer och täckning över tunnel
Stationsområdet är relativt plant, utan större nivåskillnader. Täckningen
över tunneltaket är som tunnast på Östra Stationstorget (0,4 - 1,4 meter
djup) där tunneln kommer upp i marknivå på Solnasidan, vilket begränsar
möjligheten till planteringar. På Västra Stationstorget är täckningen större
(mellan 1,4-2 meter djup).

Ledningar
Det planeras en större dagvattenledning med dragning från Fabriksgränd
och vidare västerut mot Sundbybergs torg. Delar av sträckan behöver den,
på grund av tunnelns begränsade täckning, gå i en stor ränna som även
skall hantera det lokala dagvattnet. Ledningar i övrigt samlas i stråk för att
frigöra plats i mark åt planteringar.

Mikroklimat
Västra Stationstorget har goda sol-förhållanden i områdets nordvästra delar.
Däremot kommer ytan mellan stationsbyggnaden och AMF-huset att vara
i norrläge, vilket innebär att det kan uppfattas något mörkt. Även området
mellan Stationsbyggnaden och kv. Godset riskerar att kunna upplevas något
skuggigt. Östra  liksom Västra Stationstorget kan bitvis också upplevas
blåsigt på grund av passagerna runt nya stationsbyggnaden och de kringlig-
gande högre husen. Dessa aspekter bör tas hänsyn till vid utformning och
planering av ytorna och deras funktioner.

Kulturhistoria
En tillbakablick i torgets historia visar att en järnvägspark bredde ut sig här
runtomkring den forna stationsbyggnaden. När stationsbyggnaden ersat-
tes under 1960-talet försvann parken och torget fi ck en hårdgjord karaktär, 
med klippta lindar som än idag står längs Landsvägens kant. Landsvägen i
sig utgör ett tydligt kulturhistoriskt element som med sin böljande sträck-
ning bryter mot rutnätsstadens mönster.

Del 1 - Östra och västra stationstorgen - Förutsättningar

Landsvägen med ”gamla” stationshuset till höger, Gjuteribacken fram till
vänster och Järnvägsparken rakt fram. Arkivbild från 1900-talets början.

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Del 1 - Östra och västra stationstorgen - Förutsättningar

Analys: aktiva bottenplan, kommunikationsnoder

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Del 1 - Östra och västra stationstorgen - Funktioner och utformning

Kv Godset

AMF

Stationsbyggnad

CYKEL P

Kv. Godset

Kv. Orgeln

Mobilitetshus

Sundbybergs torg:

järnvägspark

1.

1.
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Del 1 - Östra och västra stationstorgen - Funktioner och utformning

De två öppna passager som kommer att fl ankera stationsbyggnaden, 
med kvarter Godset på ena och AMF-huset på andra sidan, har be-
gränsad soltillgång med viss risk att upplevas som blåsiga. Fasadernas
utformning samt val av markbeläggning och möblering blir därför en
viktig del i att ge platsen en trygg och inbjudande atmosfär.

Trädplanteringar som tar ned skalan på rummen blir en viktig del av
stationsområdets utformning. På östra torget måste detta ske i upphöjda
planteringar för att skapa tillräckliga växtbäddar där täckningen är be-
gränsad. En upphöjd plantering mot Ekenbergsvägen kan även fungera
som ett skydd mot trafi kbuller samt att separera torg och cykelbana. 
På västra sidan torget planteras träden i marknivå. Med tiden kommer
dessa att bilda ett krontak i en begriplig skala som gör området mer
människovänligt.

Höjdnivåskillnaden mellan Landsvägen-Ekenbergsvägen och Östra tor-
get är markant. Samtidigt är detta en viktig koppling och den bör ges en
generös trappa med barnvagnsramp, som både bildar en visuell och en
rumslig koppling emellan ytorna. Nivåerna kan hanteras med en grön
slänt, bevuxen med träd och annat grönt som länkar ihop ytorna.

Västra Stationstorget kommer att vara en plats där många människor
vistas och passerar samtidigt. Torget behöver därför utformas som en
öppen plats som möjliggör för rörelse i olika riktningar. Stationsbyggna-
den bildar rummets fond.

Den stora vattenrännan har en dubbel funktion; som linjeavvattning
för torgytorna, och som ytligt liggande dagvattenledning för områden
norr om stationsområdet. Rännan utformas med ett lock som tar in
dagvatten från torgytorna och samtidigt tillgodoser tillgänglighetskrav
liksom krav på bärighet för fordon. Rännan blir en karaktärsdetalj i
området tillsammans med ett vattenspel som möjliggörs genom att tun-
nelbanans dräneringsvatten tas upp till ytan. Vattenspelets storlek och
placering vid stationsbyggnadens västra entré framhäver entréplatsens
betydelse, och får en trolig funktion som landmärke och mötesplats.
Kring denna kan sittplatser ordnas.

Korsningen där Lysgränd mynnar ut i torget är en viktig passage för re-
senärer med kollektivtrafi ken. Gående bör prioriteras genom ett upphöjt 
övergångställe med ramper för busstrafi ken. Samma gäller korsningen 
över Järnvägspromenaden där Rosengatan mynnar ut.

I AMF-byggnadens västra hörn delar trottoar och cykelbana på en be-
gränsad yta. Här passerar också många gående mellan de olika kollektiv-
trafi kslagen. Det bör tas i beaktande vid utformning av ytan. 

Upphöjd växtädd som innesluter torgmiljön och möjliggör trädplante-
ring som tar ner skalan på tvärspårvägens bro.

Järnvägsbron bildar en östlig fond för torgmiljön.

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Del 1 - Östra och västra stationstorgen - Funktioner och utformning

En generös trappförbindelse mellan Landsvägen och Östra Stations-
torget är viktig.

Växtlighet som omger trappan fyller en viktig funktion i att ta ned
skalan.

Trappförbindelse som leder från Östra Stationstorget till Landsvägen.

Östra stationstorget, vy söder ut. Västra stationstorget är en nod för kollektivtra iken.

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Ett vattenelement möter resenärerna som kommer ut från stationsbyggnaden. Platsen blir en naturlig mötespunkt med goda vistelsekvaliteter.

Träd och planteringsytor bidrar till ett bättre mikroklimat i stationsområ-
det, och skapar sittvänliga miljöer.

Planteringsytor och träd avskärmar vägbanan samtidigt som en attraktiv
siktlinje från Signalfabriken mot östra stationstorget hålls öppen.

Bild ovan och höger: Järntorget, Örebro

Del 1 - Östra och västra stationstorgen - Funktioner och utformning

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Del 2 - Stationsparken- Förutsättningar

Västerut, e er västra torget följer en parkbildning, som en grön lunga mellan de rörelsefyllda torgen på var sida samt 
gatorna norr och söder om. Parken är tillsammans med torgytorna en viktig knutpunkt och återknyter till den
”järnvägspark” som en gång fanns på platsen. Karaktären på de tre platserna är tänkt att tillsammans bilda en spän-
nande helhet med de be  ntliga och nya byggnader som ringar in platsen. 
Järnvägsparken erbjuder, centralt beläget, en förhållandevis lugn och grön plats även om detta inte är ett stilla
stadsrum bör det gå att hitta lugnare sittplatser i denna parkdel av torget. i anslutning till parken kommer i öser
 nnas ett mobilitetshus med balnd annat cykelparkering samt i väster en cafébyggnad med möjlighet till uteserviring 

både mot parken men också mot Sundbybergs torg.

Rörelser
Parken är en del av en viktig knutpunkt med hållplatser för busstra  k i 
norr och Landsvägens spår- och busstra  k i söder, vilket ger ett korsande 
rörelse-stråk över parkområdet. Det  nns också ett rörelse-stråk i öst-väst-
lig riktning från Stationsområdet till Sundbybergs torg och vidare västerut.
Även ett cykelstråk som löper genom parkens norra del med möjlighet
att antingen svänga norrut och fortsätta det regionala cykelstråket längs
Rosengatan eller fortsätta rakt fram och sernare svänga söder mot Lands-
vägen.
Det är viktigt att parkens gestaltning hjälper cyklister att ta hänsyn till de
gående på platsen.

Buller
Trafi kfl ödet är störst längs Landsvägen, här är bullernivåerna höga. Risk för 
bullerstörningar fi nns även längs med bussgatan norr om torgen. Likaså 
Ekenbergsvägen beräknas ha höga trafi kfl öden.

Nivåer och täckning över tunnel
Parken lutar svagt inåt med en lågpunkt i parkens mitt. Vid stora regn tar
sig vattnet vidare söderut mot Landsvägen.  I Stationsparken är täckningen
ca 1,40-2 m djup. Större delen av parktorget ligger dock utanför tunnelta-
ket.

Ledningar
En stor dagvattenledning går i tunnelns säkerhetszon vilket avgränsar
utbredningen av planteringsytorna i parken.

Mikroklimat
Parken är solig under stora delar av dagen. Gångytorna norr om Järnvägs-
promenaden får en del sol även under vinterhalvåret.

Kulturhistoria
Innan det ”nya” stationshuset byggdes på 1960-talet fanns en järnvägspark
på platsen, som tidigare nämnts. För dagens invånare och passerande rese-
närer kan Stationstorget och Sundbybergs torg tänkas vara starkt förknip-
pade med de klippta lindar som idag pryder torget men historiskt  nns 
också en lummig park

”Järnvägsparken” sent 50-tal

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Del 2 - Stationsparken - Förutsättningar

Analys: aktiva bottenplan, kommunikationsnoder

124 356

7
8

Kapitel 3 - Geogra iska områden



SUNDBYBERGS NYA STADSKÄRNA - Gestaltningsprogram för allmän plats           GRANSKNINGSHANDLING 2022-05-18

40

Del 2 - Stationsparken - Funktioner och utformning

Urban park, Norra Bantorget.Park och torg möts. St Eriksplan.

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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I Rosengatans förlängning fortsätter cykelbanan och bildar en T-korsning
med cykelbanan i utkanten av parken. Planteringsytan har en medveten
placering här för att minimera risken för cyklister att fortsätta rakt in på
torgområdet. Mötet mellan fotgängare och cyklister behöver gestaltas
vidare i detalj för att undvika konfl ikter. 

Cykelparkeringar ordnas i torgens och parkens periferi. Deras mängd
och ytanspråk behöver balanseras mot andra krav som kan ställas på
off entliga platser av denna dignitet.  Mobilitetshuset kommer, förutom 
att rymma cykelparkeringar, kunna innehålla en cykelverkstad.

Västerut i området ligger en ny cafébyggnad vilken blir både en början
och ett avslut på torgens parkpromenaden – beroende av vilket håll den
nås från. Öster om denna byggnad är yta frigjord med träd i hårdgjord
miljö, vilket skapar en lämplig plats för uteservering.

Söder om cafébyggnaden, intill Landsvägen, placeras en busshållplats
med väderskydd.

Del 2 - Stationsparken - Funktioner och utformning

Mobilitetshus i Uppsala

Den centrala delen av Sundbybergs torg blir ett parkrum, med
planteringsytor av varierande storlek och utseende, en liten vink-
ning till platsens tidigare funktion som parkyta. Här planteras träd
av blandade arter för att åstadkomma både visuell variation liksom
en dynamik med hänsyn till säsongskvaliteter. Stråk placerade med
riktning till viktiga målpunkter sätter gränserna för planteringsytor-
nas utbredning. Intill gångstråken är växtytorna urkarvade, lämpli-
ga att skapa plats för vistelse. Även korsningspunkterna i gångsyste-
met har goda förutsättningar att utvecklas till mindre noder.

I östra delen av området skapas plats för cykel-parkeringar intill det
nya Mobilitetshuset. Mobilitetshuset kommer, förutom att rymma
cykelparkeringar, kunna innehålla en cykelverkstad. Cykel-parke-
ringarna åtskils med ordnade häckar, vilka blir mjuka, organiska
väggar på platsen. Träd i häck-planteringarna tar ner skalan på
platsen och målar in cyklarna på ett effektivt sätt. Parkeringarnas
rektangulära placering jämte mobilitetshuset bildar en större funk-
tionell plats för cykelresenärer och förtydligar funktionen för just
denna plats. I norr bildar parken en grön fond längs Järnvägsprome-
naden vilket blir ett rekreativt inslag för både gatutrafik liksom cy-
klister som rör sig ett par meter in, parallellt med gatan. Cykelbanan
kantas av grönska på båda sidor, och blir således skild från fotgäng-
arnas gångstråk – vilket minskar risken för konflikter på torgytan,
samtidigt som god vistelsekvalitet skapas för resp. brukare.

Från kvarter Signalfabriken till nya stationsbyggnaden uppstår en
intressant siktlinje vilken löper genom hela parkområdet. Detta
skapar en tydlig riktning och orienterbarhet som präglar platsen.
En bred gångväg förläggs här och fungerar som huvudaxel genom
denna lugnare del av de centrala torgen.
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Markparkering med gång och cykelstrå igenom förbättrar
tillgängligheten, exempel från Uppsala

Ljus och luftig insida i mobilitetshuset i Uppsala

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Del 2 - Stationsparken - Funktioner och utformning

Parkens gröna ytor korsas av gångar och mindre öppna platser där man kan slå sig ner.

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Del 2 - Stationsparken - Funktioner och utformning

Cykelparkering vid mobilitetshuset. Cykelbanan ligger separerad fr bussgata och parkmiljö.

En huvudaxel löper genom Sundbybergs torg, Stationsparken och fram till Västra Stationstorget. Man kan snedda genom Stationsparken för att nå olika målpunkter.

124 356
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Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Del 3 - Sundbybergs torg - Förutsättningar

Sundbybergs torg är en viktig knutpunkt som knyter samman stora gångstråk: Stationsgatan mynnar norrifrån och
Landsvägen gränsar i söder och här ansluter också Järnvägspromenaden till stationens olika torgytor. Sundbybergs torg
ska vara sundbybergarnas vardagsrum och en naturlig mötesplats i stadskärnan, en öppen och livlig yta för evenemang,
marknad och vistelse.

Rörelser

Torgets funktion som knutpunkt där viktiga gång- och cykelstråk möts ger
många korsande rörelser över ytan. Konfl ikter kan uppstå där fotgängare 
passerar cykelbanan i torgets ytterkanter. Järnvägsgatan, norr om torget trafi -
keras av buss och nyttotrafi k och även personbiltrafi k. Landsvägen söder om 
torget trafi keras av cykel, spårväg och buss samt nytto- och personbilstrafi k 
och är en trafi kerad gata. Ytan norr och öster om Signalfabriken regleras som 
gångfartsgata för angöring och leveranser.

Buller

Trafi kfl ödena både på Järnvägsgatan norr om torget och Landsvägen på söd-
ra sidan är väl trafi kerade gator som skapar en bullrig miljö.

Nivåer och täckning över tunnel

Järnvägen har tidigare tagit upp olika höjdskillnader mellan den norra och
södra sidan. För att få till tillgängliga och användbara ytor behöver trappor
och/eller murar ta upp höjdskillnader, vilket gör att gångrörelser styrs på
olika sätt.  Täckningen är som störst vid Stationsgatan (ca 2,5 m djup).

Ledningar

Ett stort ledningspaket sträcker sig i Stationsgatans förlängning över Järn-
vägspromenaden ut på torget vilket ger begränsningar i marknivån på torgy-
tan. Det fi nns även andra ledningar som påverkar höjdsättningen av torget 
liksom möjligheten att plantera träd.

Mikroklimat

Sundbybergs torg är soligt under stora delar av dagen liksom Järnvägspar-
ken. Gångytorna norr om Järnvägspromenaden och de norra delarna av
torget får en del sol även under vinterhalvåret.

Kulturmiljö

För dagens sundbybergare är Sundbybergs torg starkt kopplat till de
klippta lindar som idag står på torget. Landsvägen i sig utgör ett tydligt
kulturhistoriskt element som med sin sträckning inte följer rutnätsstadens
mönster.
Själva Sundbybergs Torg har en bakgrund som marknadstorg.
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Analys: aktiva bottenplan, kommunikationsnoder

Industribrunnen med den lyckliga familjen, på  Sundbybergs torg kan stå
kvar på sitt ställe i den nya utformningen.

Frukt och grönt på Hötorget, Stockholm.

Kapitel 3 - Geogra iska områden

Del 3 - Sundbybergs torg - Förutsättningar

124 356
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Del 3 - Sundbybergs torg - Funktioner och utformning

Skridskoåkning i Vällngby  centrum.

Ett utrangerat ånglok var placerat mot Sundbybergs Torg, ett minne från när
järnvägen elektri ierades i mitten på fyrtiotalet. På samma sätt kan de led-
ningstolpar som idag  inns i spårområdet fungera som inspiration till belysning-
en på morgondagens Sundbybergs Torg. Bild från 80 talet.

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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Kv. PostenKv. Muraren

Café

CYKEL P

Signalfabriken
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SERVERING
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”LYCKLIGA
FAMILJEN”

CYKEL P

Sundbybergs torg:

Stationsparken

Järnvägs-

promenaden

- del 4

Busshållplats

Funktioner
• Väntplats för buss
• Uteservering
• Mötespunkt
• Torg
• Vistelse
• Marknad
• Evenemang
• Plats för vinteraktivitet
• Cykelparkering
• Angöring

CYKELBANA

BUSSHÅLLPLATS

BUSSHÅLLPLATS

CYKEL P
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Del 3 - Sundbybergs torg - Funktioner och utformning

En rundad trappa leder cykeltra iken runt torget och lyfter själva 
torgytan för att ge distans mot Landsvägens biltra ik och göra 
torgytan mer användbar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

För att få en plan och användbar torgyta lyfts det sydvästra hörnet av
torget upp med en trappa som rundar av och skyddar torget från när-
heten till den oroliga Landsvägen.

Gångmönstren påverkas av den förändrade strukturen vilket leder till
att övergångstället behöver flyttas.

Torgrummet förstärks med de karaktäristiska formklippta lindarna.
Önskvärt vore om de befintliga lindarna tillvaratogs och återplantera-
des i detta nya sammanhang.

I det nordvästra hörnet av torget har cykelbanan en T-korsning där en
tvär sväng från Järnvägspromenaden ger möjligheten att på cykelba-
nan komma vidare ned till Landsvägen. Formklippa träd och cykelpar-
keringar placeras intill T-korsningen för att minimera konfliktytorna
med korsande fotgängare.

Under sommarhalvåret kan den plana öppna ytan användas som
marknadstorg eller för tillfälliga evenemang. Vintertid skulle ytan
kunna användas för vinteraktiviteter som t ex. slängkälke eller skrid-
skoåkning.

Cafébyggnaden beskrivs i föregående stycke, Stationsparken.

På torget kan belysningspunkter spännas mellan spännstolpar av
samma typ som tidigare använts i spårområdet. I äldre tid har också
minnet av tidigare järnvägshistoria förekommit då ett utrangerat ång-
lok stått uppställt intill Sundbybergs torg.

124 356
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Del 4 - Järnvägspromenaden - Förutsättningar

Väster om Sundbybergs torg sker en övergång till stråk, denna del omfattar ytorna norr om Signalfabriken (Kv Plåten)
på båda sidor om Järnvägsgatan. Området söder om Järnvägspromenadens körytor utgörs av ett parktorgstråk med
utrymme för kulturella evenemang och utställningsverksamhet. Norr om gatan breddas trottoaren och ger plats för
uteserveringar och trädplantering.

Rörelser

Området delas upp i parallella stråk där fotgängare rör sig längs med fasa-
derna på båda sidor om gatan. Järnvägspromenadens cykelbana går längs
med körbanans södra kant. Buss, nytto- och personfordon trafi kerar Järn-
vägspromenaden. Ytan norr och öster om Signalfabriken regleras som gång-
fartsgata för angöring och leveranser.

Buller

När man lämnar Sundbybergs torg för Kulturstråket då sjunker bullernivåer-
na och den främsta bullerkällan blir då Järnvägsgatans trafi k.

Nivåer och täckning över tunneln

Järnvägen har tidigare tagit upp olika höjdskillnader mellan den norra och
södra sidan. För att få till tillgängliga och användbara ytor behöver trappor
och murar ta upp höjdskillnader.
Täckningen över tunneltaket är som tunnast i väster där Järnvägspromena-
den möter Esplanaden (ca 0,8m djup).

Ledningar

Ledningar är förlagda till körbana och i gångfartsytan norr om Signalfabri-
ken.

Mikroklimat

Trottoaren norr om Järnvägspromenaden får en hel del sol under dagen.
Delar av gångytorna får lite sol även under vinterhalvåret. Ytorna längs med
Signalfabrikens fasad, ligger i skugga under en stor del av dagen.

Kulturmiljö

Själva Signalfabriken är en gammal industribyggnad som under 00-talet
omvandlats till ett småskaligt butiksområde som även rymmer stadens bibli-
otek.
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Del 4 - Järnvägspromenaden- Förutsättningar

Analys: aktiva bottenplan, kommunikationsnoder
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Del 4 - Järnvägspromenaden - Funktioner och utformning

Illustration  - På norra sidan av Järnvägsgatan illustreras uteserveringar och restaurangliv.Illustration  - Vid Signalfabriken illustreras informella sittplatser, scen och platsbildning samt en
möjlig ny entré till biblioteket.

1.

2.

3.

BIBLIOTEKSENTRÉ
Sundbybergs torg

CYKEL P

CYKELBANA I UPPHÖJD PLANTERING

SCEN

SITTPLATSER

MÖJLIG
UTSTÄLLNINGSYTA

SITTPLATSER

UTESERVERINGUTESERVERING

CYKEL P

Funktioner
• Evenemang, utställningar
• Sittplatser
• Mötespunkt
• Vistelse
• Cykelparkering
• Angöring
• Dagvattenhantering

Kv. MurarenKv. Kapellet

Signalfabriken

Kv. Plåten

Järnvägspromenaden

- del 5
CYKEL P
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1.

2.

3.

Del 4 - Järnvägspromenaden - Funktioner och utformning

Järnvägspromenaden kommer att bli ett aktivt stråk i den nya stads-
kärnan. Signalfabriken öppnar upp sig mot det nya stråket som skapar
möjlighet för verksamheterna att ta plats på gatan. Till exempel genom
tillfälliga utställningar, mindre evenemang eller spontana uppträdan-
den. Ytorna längs med Signalfabrikens fasad regleras som gångfartsyta.

Murar och planteringar tar upp nivåskillnaden mellan gångfartsytan
längs med Signalfabriken och Järnvägsgatan. Cykelbanan omges av
planteringar.

Trottoaren längs kv Muraren breddas och ger plats för trädplantering
och uteservering.

Idéskiss - illustrationsplan över utställningsmöjligheter

Idéskiss - sektion över uställningsmöjligheter

Idéskiss - sektion

Cykelstråk kantas av gönytor med träd och breda häckar.

124 356
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Del 5 - Järnvägspromenaden - Förutsättningar

Här antar stråket ytterligare en annan gestalt och skiftar från de större torgytorna runt stationen via
Kulturståket till nu en mer långsträckt parkgata. Här byter gatan och parkstråket också plats med varandra, där den södra och
mer skuggade sidan tillägnas gatufunktionerna medan den norra och mer solbelysta sidan tillägnas själva parkstråket. Järnvägs-
promenaden sträcker sig över delsträckorna 5 till och med 7.
De har således många gemensamma drag även om detaljer skiljer dem åt.

Rörelser

Promenaden är till största delen trafi kseparerad. Där körbana och cykelbana 
är förlagda till södra delen av gaturummet och det längsgående parkstråket
till den norra, soligare delen. Gångrörelser längs med promenaden kommer
huvudsakligen ske i parallella stråk; längs med trottoaren söder om Järnvägs-
promenaden och i gångfartsytan längs med fasaderna i norr. Det fi nns även 
generöst med möjlighet att korsa körbanan då det fi nns övergångställen vid 
varje öppning i de södra kvarteren. Det erbjuds även ytterligare promenad-
och vistelseytor inne i parkstråket. En busshållplats fi nns längs denna sträcka. 
De utförs utan fi cka, vilket sparar mycket plats för den off entliga miljön. 

Buller

Upplevelsen av trafi kbuller kommer vara begränsad då det kommer vara 
rikligt med vegetation längs sträckan samt att gaturummets bredd minimerar
ljudrefl ektioner.

Nivåer och täckning över tunneln

Det ytliga tunneltaket i förhållande till entréhöjder i befi ntliga fastigheter 
medför problem för dagvatten- och skyfallshantering. Höjdsättningen av
ytan är avgörande för att klara bortledning av större regn. Längs denna
sträcka ligger järnvägstunneln mycket ytligt, som tunnast endast med en
täckning på ca 0.2m. För att kunna plantera träd behöver växtbäddarna vara
upphöjda och bestå av större enheter. Det fi nns även fl era befi ntliga entréer 
som ligger lågt i förhållande till tunneltaket. Ytlig avrinning av dagvatten
liksom hantering av skyfall behöver ta sin utgångspunkt i dessa faktorer.

Ledningar

Längs med Järnvägspromenaden förläggs ledningar generellt till till tun-
nelns säkerhetszon, vilket för det mesta betyder gångfartsytan. På vissa
sträckor i delområde 5  kräver ledningarna mer yta, vilket påverkar möjlighe-
ten att bl a plantera träd.
Gångfartsytorna behöver möbleras med tanke på både komfort, trygghet och
underliggande ledningar.

Mikroklimat

Det fi nns risk för torka i upphöjda växtbäddar som förhållandena tvingar 
fram. Parkdelen kommer att vara solbelyst, även om bebyggelsehöjder för
planerade byggnader söder om gatan kommer att påverka soltillgången över
året.

Kulturmiljö

Mittemot Fredsgatans slut möts man av västra gaveln på Max Siverts gamla
kabelfabrik.
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Del 5 - Järnvägspromenaden - Förutsättningar

Analys: aktiva bottenplan, kommunikationsnoder
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Del 5 - Järnvägspromenaden - Funktioner och utformning

Funktioner
• Sittplatser
• Uteservering
• Torghandel
• Vistelse
• Angöring
• Väntyta för buss
• Lokal dagvattenhantering
• Skyfallshantering

Sektion genom Järnvägspromenaden med gångfartsyta/upphöjda växtbäddar/ promenad- och vistelseyta/uphöjda växtbäddar/cykelbana/körbana/möblerings-
och planteringszon/trottoar

Järnvägs-

promenaden

- del 4

CYKEL P

1.

4.

5.2.
3.

LÅGPUNKTEN, NEDSÄNKT STRÅK MED
SITTPLATSER OCH PLATSBILDNINGAR

UPPHÖJDA PLANTERINGAR

CYKELBANA
BUSSHÅLLPLATS

BUSSHÅLLPLATS

PLATSBILDNING 2PLATSBILDNING 3

Järnvägs-

promenaden

- del 6

UPPHÖJDA PLANTERINGAR
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Del 5 - Järnvägspromenaden - Funktioner och utformning

Upphöjda växtbäddar och en lokal lågpunkt skapas i parkdelen av områ-
det för att möjliggöra omhändertagande av dagvatten trots den grunda
täckningen över tunneltaket och problematiken som förhållandet mellan
tunneltak och befi ntliga entréer medför. Det lokala omhändertagande av 
vatten kommer också planteringen till gagn via brunnar och spridarled-
ningar.
Att parkens vistelseyta sänks och dess planterade kanter höjs förstärker
också rummet och ger en trygg miljö för lek och häng.
Vegetationen i växbäddarna består av mindre träd, perenner och buskar.
Artval behöver ta hänsyn till risken för torka och det begränsade jorddju-
pet.

Som skyfallsåtgärd skapas en låglinje diagonalt från lågpunkten i gång-
fartsytan till lågpunkten i gatan. Härifrån kan vattnet rinna vidare ned
längs med Max Siewerts gata.

Mitt emot Kabelfabriken i korsningen Järnvägspromenaden/Fredsgatan
skapas ett mindre torg med plats för mindre evenemang eller torghandel.
Byggs en saluhall kan torget bli ett salutorg. Cykelparkeringen integreras i
torget. Torget har träd i skelettjord och hårdgjord markbeläggning.

I korsningen Järnvägspromenaden/ Esplanaden växlar gångstråk, vistelsey-
ta och cykelstråk över till den norra sidan om körbanan.

Gångfartsytan blir det större gångstråket och här ges plats för varuleveran-
ser och mindre uteserveringar. Gångfartsytan möbleras för att skapa en
trygg miljö fär gående och för att undvika trafi k som inte utgörs av leveran-
ser eller angöring.

1.

2.

3.

4.

5.

986 754
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Flera små platsbildningar med sittplatser placeras i det
nedsänkta stråket som kantas på var sida med upphöjda
frodiga planteringar.

Cykelvägen leds strax intill det gröna nedsänkta stråket.

Det nedsänkta stråket fungerar som öppen dagvattenhantering vid skyfall.
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Där promenaden fortsätter västerut efter Fredsgatan öppnar byggnadsstrukturen upp sig och
parkrummet breddas. Korsningarna med  Ursviksgatan, Starrbäcksgatan och Fredsgatan utgör  viktiga kopplingar i nord-
sydlig riktning mellan Sundbybergs norra stadsdelar och de södra delarna med
Bälstaån och Marabouparken som tydliga målpunkter. I parkrummet renas och fördröjs dagvatten från stadskärnans
norra delar. Här börjar de nybyggda västra kvarteren med en triangulär byggnad som ett landmärke i i promenadens
siktlinje.

Rörelser

Gångfartsytan utgör det huvudsakliga rörelsestråket för fotgängare längs med
promenaden.  Men i korsningen vid Starrbäcksgatan  ändrar gatan riktning
och här fi nns valet att fortsätta rakt fram på Järnvägsgatan vidare mot Duvmos-
sen eller att svänga av över korsningen mot Annedal, Marabouparken och Järn-
vägspromenadens västra delar. Vid valet att fortsätta längs med Järnvägspro-
menaden är det parkvägen som blir den huvudsakliga gångvägen. Korsningen
Löfströms allé/Ursviksvägen/Järnvägspromenaden blir en högt trafi kerad 
korsning då detta blir den huvudsakliga genomfartsvägen i Sundbyberg.

Buller

Ljudbilden i korsningen Löfströms allé/Ursviksvägen/Järnvägspromenaden
bör beaktas vid utformning av ytorna och planering av funktioner, då det
blir Sundbybergs huvudsakliga genomfartsstråk för trafi k.

Nivåer och täckning över tunneln

Nivåskillnaden mellan den projekterade gatan och gaveln på den historiska
industribyggnaden Kabelfabriken är stor och kommer antagligen att kräva
ombyggnad av fastigheten om inte ett konstigt möte ska uppstå. Täckningen
på den här delen av sträckan är god, som tunnast i östra delen med ca 1,5m.
och som mest i områdets västra delar med ca 2,5m.

Ledningar

Dagvattenledningar från Starrbäcksvägen och Fredsgatan ansluter till regn-
bäddar i parkzonen på Järnvägspromenaden.

Mikroklimat

Parkdelen kommer att vara solbelyst, även om bebyggelsehöjder för
planerade byggnader söder om gatan kommer att påverka soltillgången över
året.

Kulturmiljö

Järnvägspromenaden följer  tunneln och järnvägens sträckning där den
byter rikting. Den mjuka svängen förstärks av de planerade kvarteren.  Det
som tidigare var en nedsänkt banvall med Sundbybergs Norra Station är
nu en del av staden. Bron som tidigare var ett landmärke ersätts av ett nytt
entréområde till Marabouparken och ett antal kvarter park- och torgytor som
planeras på den uppfyllda marken.

Del 6 - Järnvägspromenaden - Förutsättningar
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Analys: aktiva bottenplan, kommunikationsnoder

Del 6 - Järnvägspromenaden - Förutsättningar
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Täckningen på tunneltaket möjliggör plantering av
större träd som bidrar till en mer typisk parkkaraktär
med inslag av regnbäddar och in iltrationsytor.

Illustration Starrbäckstorget. Planteringar på gata, Köpenhamn

1.

5.

2.

4.

3.

Del 6 - Järnvägspromenaden - Funktioner och utformning

UTESERVERING

LEK INFILTRATION

INFILTRATION

BÖLJANDE GRÄS LEK

Kv. I

Kv. J

Kv.  KolonistenKv.  Makaronen

Järnvägs-

promenaden

- del 5

Funktioner
• Småbarnslek
• Dagvattenhantering, ickpark
• Sittplatser
• Vistelse
• Angöring
• Uteservering

Järnvägs-

promenaden

- del 7

Kv.D

PLATSBILDNING 5:
STARRBÄCKSGATAN

PERGOLA
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I området mellan Fredsgatan och Starrbäcksvägen ger täckningen på
tunneltaket och den breddade gatan goda förutsättningar för vegetation
och parkmiljö. Då området ska rena och fördröja stora volymer dag-
vatten integreras ytor för lek och häng och dagvattenhantering i form av
planterade svackdiken och infi ltrationsytor. Murar och häckar  avgränsar 
vistelseytor mot cykelbana och de mer nedsänkta delarna av dagvatten-
hanteringen.

Söder om kvarter D tillåts parkmarken gå hela vägen fram till fastighe-
ten. Utrymning och leveranser sköts via Järnvägsgatan norr om byggna-
den.  En plantering avgränsar  parkyta och gångstråk från cykelbanan.

Korsningen Starrbäcksvägen/Järnvägspromenaden höjs upp och regleras
som gångfartsyta. Korsningen med angränsande ytor bildar en torgyta
med plats för konst, sittplatser och uteservering.

I korsningen Järnvägspromenaden/Ursviksvägen är det trafi ken som 
råder och det är viktigt att korsningen utformas med en tydlighet för
fotgängare och cyklister.

Korsningen Fredsgatan/ Järnvägspromenaden, kan med fördel för torg
och parkmark smalnas av innan mötet med järnvägspromenaden.  Kors-
ningen har Kabelfabriken i fonden med sin historiska anknytning.

Lummig grönska. St Kjelds Plads, Köpenhamn.Lekytor och in iltrationsytor för dagvatten i vattenparken. 

Pergolatak och regnbäddar/in iltrationsytor. 

Konst integreras i park- och torgytorna.
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Vid sträckan öppnar sig kvarteren söder om stråket för Marabouparken. Ljus och grönska karaktäriserar området.  Gatu-
rummet smalnar av något och ger nya förutsättningar för parkrummet. Gångfartsytan breddas bitvis för att skapa rums-
ligheter längs stråket där grönskan bildar en zon mellan cykelbana och gångstråk. Många människor kommer att röra sig
i området med tanke på den nya täta bebyggelsen. En viktig del i utformningen är att skapa parkytor som kompletterar
det befi ntliga och som är till för alla. 

Rörelser

Fotgängare rör sig i den breddade gångfartsytan längs med fasaden i norr. Cy-
kelbanan fortsätter likt de östra delarna i zonen mellan körbana och parkyta.
Trafi kmässigt är detta en lugn del av promenaden och det är en relativt lång 
sträcka utan korsande och trafi kerade gator.  Björkhagsgatan, som är den 
enda korsande gatan, regleras som gågata.

Buller

Längs denna sträcka är bullersituationen god, då den är relativt lågtrafi kerad. 
Korsningen Löfströms allé/Ursviksvägen/Järnvägspromenaden är dock väl
inom hörhåll.

Nivåer och täckning över tunneln

Sambandet mellan befi ntliga nivåer i Järnvägsgatan, tunneltakets nivå och 
de befi ntliga nivåerna i Löfströms allé och Marabouparken ger en nivåskill-
nad på 3-5 m. Vid promenaden och Marabouparken tas nivåskillnaden upp
av en mur. Här blir det viktigt att tillföra tillgängliga kopplingar ner till
parken. Täckningen på den här delen av sträckan är över 2m vilket ger goda
förutsättningar för trädplantering och omhändertagande av dagvatten.

Ledningar

Dagvattenledning i gågatan i Björkhagsvägens förlängning ansluter till regn-
bäddar i parkzonen på Järnvägspromenaden.

Mikroklimat

Parkdelen öster om Björkhagsgtan kommer att vara solbelyst under stora
delar av dagen i och med Marabouparken som skapar en öppning i kvar-
tersstrukturen. Soltillgången för den del av parkstråket som ligger till väster
om Björkhagsgatan påverkas av bebyggelsehöjder för planerade byggnader
söder om gatan.

Kulturmiljö

Området är helt och hållet byggt på tunneln och den markhöjning som krävs
för att binda ihop stadsstrukturen. Öppningen i kvartersstrukturen och den
nivåskillnad som bildas ned mot Marabouparken blir en tydlig markering
mellan de nya kvarteren och den äldre strukturen.

Del 7 - Järnvägspromenaden - Förutsättningar
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UPPDATERAS!

Analys: aktiva bottenplan, kommunikationsnoder
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Kv. D

3.
4.

1.

7.

5.

6.

7.
2.

2.

Del 7 - Järnvägspromenaden - Funktioner och utformning

INFILTRATION REGNBÄDD

INFILTRATION REGNBÄDD

INFILTRATION REGNBÄDD

PLATSBILDNING 8:
BJÖRKHAGSVÄGEN

TRAPPA NED TILL
MARABOUPARKEN

UTSIKTSPUNKTPLATSBILDNING 9

Marabouparken

Kv. E2

Kv.  Makaronen

Järnvägs-

promenaden

- del 8

Järnvägs-

promenaden

- del 6

Kv B

Kv. C2

Kv. C1

Kv. E1

Kv.F

Funktioner
• Sittplatser
• Vistelse
• Konst
• Väntyta buss
• Angöring
• Dagvattenhantering



SUNDBYBERGS NYA STADSKÄRNA - Gestaltningsprogram för allmän plats

63Kapitel 3 - Geogra iska områden

Gångfartsyta och parkyta följer en annan struktur än tidigare på prome-
naden. Istället för att skapa parallella stråk med ett sekundärt gångstråk
genom grönskan får gångfartsytan ta sig in i parken och skapa platsbild-
ningar med sittmöjlighet och plats för uteservering längs med fasaden.
En upphöjd yta tar upp nivåskillnaden i promenaden och skapar en
platå i parkytans mitt.

Björkhagsgatans förlängning genom kvarter C planeras som en gågata
som ansluter till en trappa ned till Marabouparken.

Väster om Björkhagsgatan breddas gångfartsytan ytterliggare och ger
plats för cykelbana och väntyta för buss. Träd planteras i den hårdgjorda
ytan för att skapa ett krontak och ta ned skalan på byggnaderna. Här
används murar som rumsuppdelare och sittmöbler. En eller fl era skulp-
turer kan annonsera Sundbyberg för besökare västerifrån.

Cykelbanan som går längs med hela promenaden kantas på sin norra
sida av parkstråket. På sin väg från Sundbybergstorg till Järnvägspro-
menadens västra ände löper den längs parkmark, torgytor och  genom
grönska. Murar, häckar och planteringsytor används som skyddszon
och barriärer mot planteringar och regnbäddar. I några delar,liksom här,
passerar cykelbanan genom planteringen.

Nivåskillnaden mellan Marabouparken och Järnvägspromenaden tas
upp av en hög mur. Under vinterhalvåret när de stora träden som kantar
parken är avlövade ger nivåskillnaden en utsiktspunkt ut över parken
och vidare ut över Bällstaån. Under sommarhalvåret kommer Järnvägs-
promenadens södra trottoar ligga i höjd med lövverket.

En tillgänglig koppling ner till parken skapas via Löfströms allé och
Konsthallens entréområde. En direkt koppling från promenaden ner till
parken skapas i Björkhagsgatans förlängning (2). Murar och trappsteg  tar upp skillnad i marknivå och skapar en plan yta för  vistelse.
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Del 7 - Järnvägspromenaden - Funktioner och utformning

Dagvattenhantering i järnvägspromenaden utformad som vistelseyta i delar som ligger
torra under stora delar av året.
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Del 7 - Järnvägspromenaden - Funktioner och utformning

7.

Exempel på trappa mellan kvarter som tar upp nivåskillnad med inslag av grönska, St
Eriksområdet.

Det stora djupet till tunneltaket och ljusinsläppet ger goda förutsätt-
ningar för grönska. Planterade infi ltrationsytor och svackdiken fördröjer 
och renar dagvatten från området norr om promenaden. Dessa utformas
för att bidra med kvalité som vistelseytor under torrperioder. Tillgängli-
ga kanter i form av gradänger eller murar skapar informella sittplatser.
Ytor för dagvattenhantering förekommer på fl era ställen längs med järn-
vägspromenaden. Flera av dessa utformas som ytor med fl era funktio-
ner. Under perioder med mindre regn är större delen av ytan användbar
som vistelse- och lekyta.

Klippta häckar och murar i sitthöjd omsluter planteringsytorna och ramar in växtligheten.

Cykelbanan passerar genom parkytan.
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Del 7 - Järnvägspromenaden - Funktioner och utformning
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Sektion i vårblomster.

I höstregn och färgprakt. I  snötyngd vinterskrud.

I sommarsol och frodig grönska.
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Del 8 - Järnvägspromenaden - Förutsättningar

I parkstråkets västra ände kommer tunneln upp i marknivå och parktråket skiljer sig från de tidigare delarna. De nya
kvarteren lyfter sig över den befi ntliga marken i banvallen och längs med Bällstaåns strand. Trafi ken ansluter till Järn-
vägsgatan i områdets östra del viket gör att park -och torgytorna kan ta hela ytan i anspråk. Här planeras en närlek-
plats med aktivitet som lockar till rörelse. En slänt tar upp höjdskillnaden ned mot Bällstaån.

Rörelser

Här kan fotgängare röra sig fritt över ytan. Cykelbanan samt gatan har svängt
av upp mot Järnvägsgatan och det fi nns ingen cykelkoppling vidare genom 
området. Trafi kmässigt är detta en lugn del av promenaden som regleras till 
gångfartsyta och endast trafi keras av leveranser, angöring och driftsfordon.  
Tunnelmynningen medför en säkerhetszon där ytor för
stadigvarandevistelse ska undvikas. Detta bör beaktas vid utformning av
området.

Buller

Bullernivån är låg då trafi ken vikt av norr ut men visst buller kommer från 
tågtrafi ken som kommer och går i tunnelmynningen.

Nivåer och täckning över tunneln

Nivåskillnaden mellan parkstråket och banvallen där spåren kommer upp
i marknivå är ca 10m.  I övrigt lutar ytan svagt mot öster. Täckningsdjupet
varierar mellan 1 till 2 m djup. Här fi nns goda förutsättningar för 
trädplantering.

Mikroklimat

Soltillgången påverkas av bebyggelsehöjder för planerade byggnader söder
om parkstråket.

Kulturmiljö

Området har haft en del småindustri som legat mot järnvägsområdet.
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Del 8 - Järnvägspromenaden - Förutsättningar

UPPDATERAS!

Analys: aktiva bottenplan, kommunikationsnoder

Granparken,
lekplats
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Del 8 - Järnvägspromenaden - Funktioner och utformning

Funktioner
• Större sammanhängande parkytor
• Rörelse, aktivitet
• Lek
• Sittplatser
• Vistelse
• Cykelparkering
• Angöring

3.

1.

2.
Fruktlund

Park med lekplats

LEK
AKTIVITET
SITTPLATSER

CYKEL P

Kv. A

Kv. G
Kv. H

Järnvägspromenaden

- del 7

LEK

Västra

tunnelmynningen

Kv. B

Kv. F
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Del 8 - Järnvägspromenaden - Funktioner och utformning

Körytorna svänger norrut öster om kvartersmarken för att ansluta
till Järnvägsgatan. Kvartersparken fredas från trafi k så när som 
på leveranser och angöring i de gångfartsytor som går längs med
fasaderna.

Här fi nns möjlighet att utforma en park med aktivitet och rörelse som 
får ta upp Järnvägspromenadens hela bredd. En park för barn att leka
fritt i. Täckningen på tunneltaket möjliggör plantering av större träd i
parken och en modellering av nivåer  i ytan som bjuder in till rörelse.

Parkstråket avslutas med en nedsänkt äppellund somfortsätter ner i
slänten mot Bällstaåns strand och den planerade strandpromenaden.
En lätt trappa som svävar över marknivå kopplar samman  Åstråket
och Järnvägspromenaden. Kanten närmast tunnelmynningen utformas
med skyddsräcke enligt Trafi kverkets typritning.

1.

2.

3.
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Vårstjärna i full blom.

Vy över parken.

Exempel på fruktlundar.
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Den rekreativa strandpromenad som följer Bällstaviken hela vägen från Ulvsundasjön avslutas i
Bällstaån där den når kommungränsen till Stockholm vid Annedal. Flera broar möjliggör koppling över till Annedal
och Bromma. Kvarteren F, G och H bildar en rygg där kopplingar upp till
Järnvägspromenaden fi nns mellan kvarter F och G samt väster om kvarter H. Höjdskillnaden är dock avsevärd: mellan 
8 och 10 meter. Längs Löfströmsvägen når man på ett tillgängligt sätt
Järnvägspromenaden.

Rörelser

Idag är området inhägnat, men har potential att kunna koppla ihop
Marabouområdet och de östra delarna av strandpromenaden med Annedal
längs den norra stranden.
I den västra strandpromenaden ska fotgängare kunna röra sig fritt över ytan.
Det fi nns ingen cykelbana och den trafi k som kan förekomma är reglerad till 
låga hastigheter då det är en gångfartsyta. Det är endast leveranser, angöring
och driftsfordon som ska förekomma här.
Längst ut i väst möter strandpromenaden tunnelmynningen. I dess närhet är
defi nierat en säkerhetszon där ytor för stadigvarandevistelse ska undvikas. 
Detta bör beaktas vid utformning av området.

Buller

Bullernivån är låg då biltrafiken är begränsad men visst buller kommer från 
tågtrafiken som kommer och går i tunnelmynningen. Ett bullerplank som är 
ca 4 meter högt fi nns intill spåren idag och kommer att bli kvar.

Nivåer och relationer

Å-rummets snäva dimensioner mellan Annedal i Stockholm Stad och
Sundbyberg skapar ett sammanhängande rum som breder ut sig på åns båda
sidor. För att stärka detta samspel
bör formspråk och materialmässighet gestaltas i harmoni med Annedals
strandpromenad.

Mikroklimat

Området har haft viss industri i mindre skala, emellan järnvägsområdet och
vattnet. Rester av ett brofäste från när ett industrispår korsade ån ligger som
en hög rygg mot stranden. Tillgängligheten till området har varit begränsad.
Idag är lokalerna övergivna och visar tecken på förfall.

Kulturmiljö

Platsen idag har låga upplevelsevärden och är svårtillgänglig. Vegetationen
är av ruderatkaraktär, ensartad med ogenomträngliga snår av främst
korallkornell och en strandvegetation dominerad av jättegröe. Specifi ka 
miljövärden i form av unika biologiska arter på platsen har ännu ej påvisats
vid fältstudier.

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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In luensområde - Strandpromenaden - Förutsättningar

UPPDATERAS!

Analys: aktiva bottenplan, kommunikationsnoder
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In luensområde - Strandpromenaden - Funktioner och utformning

Kv. F

Kv. GKv. H

Kapitel 3 - Geogra iska områden

Funktioner
• Större sammanhängande ytor
• Rörelse, aktivitet
• Sittplatser
• Vistelse
• Cykelparkering
• Angöring och vändzon

BÅTUPPSTÄLLNING
PLATS FÖR TEX.
UTESERVERING

TRAPPFÖRBINDELSE

PROMENADBRYGGA
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SOM VÄNDZON

STOR NIVÅSKILNAD
NER TILL STRAND
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Struktur

Strandpromenaden är ett sydvästvänt soligt parkstråk som rör sig från
ett urbant sammanhang i sydost vid Löfströmsbron till ett mer stillsamt,
lugnare parkstråk i nordväst mot Annedal. Promenaden inleds med en
öppen yta som bjuder in det off entliga rummet till Strandpromenaden. 
Längre in längs strandpromenaden delas rekreationsstråket upp i ett
övre och nedre stråk. Den övre delen är som gångfartsområde ett brett
tillåtande stråk där trafi kanter, uteserveringar och övriga verksamheter 
samsas på samma yta. Husen längs stråket är planerade med lokaler
i bottenvåningarna för blandade verksamheter. Mot ån övergår de
hårdgjorda ytorna i en vegetationsslänt som bryts upp av murar. Här fi nns 
en variation i växtlighetens karaktär anpassat utefter strandzonens nivåer.
Stråket håller sig några meter ovanför Bällstaåns vattennivå med fria blickar
ut över å-rummet. Längs med strandpromenaden bryts det övre stråket upp
i platsbildningar för vistelse och möten. Servicefordon kräver en vändzon
mellan kvarter G och H. Den kan även utformas som en plats.

Det nedre stråket rör sig parallellt med det övre stråket, men närmare
vattnet. Det består av trädäck med en linjeföring och karaktär som anspelar
på Annedals strandpromenad och har karaktären av en brygganläggning.
I delar av stråket går spången in bland grönskan med olika nivåer av
vegetation och i andra delar övergår spången i en brygga som tangerar
och överlappar strandlinjen, där man kan komma nära och kanske även
känna på vattnet. Likt det övre stråket bryts även rörelseriktningen av olika
platsbildningar och längs den inre kanten erbjuds sittmöjligheter som
långa sittbänkar och gradänger i goda sollägen med utblickar mot ån.

I strandpromenadens nordvästra ände möts de båda stråken igen och
leder vidare längs en mindre stig till andra sidan kommungränsen
varifrån man via den sista bron når Annedal och Ronja Rövardotters stig.
Där stråken möts ansluter en slänt med fruktträd från fruktlunden ovan
tunnelmynningen. En trappa förbinder Järnvägspromenadens västligaste
utpost med strandpromenaden. Trappan avslutas med med en utsiktsplats
i Strandpromenadens nordvästligaste punkt. Från den överblickas hela
Å-rummet från dess mitt.

Spång, Sickla kanal i Hamarby
Sjöstad.

Vegetation

En målsättning med vegetationen är att utveckla en mer varierad och
upplevelserik miljö såväl rumsligt som gällande biologisk artrikedom med
en mer ordnad parkkaraktär mot husen som avlöses mot vattenbrynet av
olika vattenknutna biotoper.  De senare kan indelas enligt följande:
- Torr - frisk äng (Högre liggande mark ned till +1.4m) där i princip
alla typer av träd kan planteras.
- Strandlitoralen (+1.4m – +0.8m) är en zon som regelbundet
kommer att översvämmas. Träd som trivs i denna miljö är t ex alm, al och
pil.
- Blöta zonen (+0.8 – +0.0m) Stående under vatten.
Örtfl ora och buskar varierar också med dessa zoner. Med mjuka slänter 
och murar som hanterar nivåskillnaderna mellan vatten och gångbanor
kan varierade växtmiljöer skapas. Ytor som tillåts svämmas över t ex vid
vårfl oden är sällsynta i en stadsmiljö. Genom å-rummets trädäck har man 
möjlighet att uppleva dessa olika vegetationskaraktärer.

Trappa länkar samman strandpromenaden med Västra kvartersparken och
Järnvägspromenaden.

Längs ån förläggs nya rekreativa promenadstråk i bästa solläge.

Trappa i slänt, Lyon.

                                                 GRANSKNINGSHANDLING 2022-05-18
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In luensområde - Strandpromenaden - Funktioner och utformning

Utsiktsplats i å-rummet med utblick över Annedal och konstbron.

Vid plantering i strandzonen görs ett urval av träd och mark lora anpassade utefter de varierande växtxonerna 
intill vattnet, vilket skapar ett varierat uttryck längs med promenaden.

Långa sittbänkar integreras längs med bryggan.

Aktivitet och rekreativ vistelse kan uppmuntras i det nya stråket med direkt vattenkontakt.

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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In luensområde - Strandpromenaden - Funktioner och utformning

Fuktzonen ger speciella förutsättningar för en rik vegetation.

Strandpromenaden blir ett solvänligt promenadstråk intill Bällstaån.

Bryggans långtgående sträckning har lera mindre platser att stanna till vid.

Platsbildning vid Löfströmsvägens bro till Annedal.

                                                 GRANSKNINGSHANDLING 2022-05-18
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Från Bällstaån vidare längs Marabouparken, fram till korsningen Löfströms allé och Järnvägspromenaden.
Längs sträckan paserar man en undangömd entré till Marabouparken.

Rörelser

En målsättning är att tillskapa en tillgänglig gångväg från Annedal, Bällstaån
och Marabouparken upp till Järnvägspromenaden. även skapa möjlighet att
angöra befi ntliga och planerade byggnader.

Buller

Miljön är till större delen väl skyddad från buller. Upp mot Löfströms Allé
förekommer dock mycket trafi k och bullernivåerna blir större.

Nivåer och relationer

Bron över järnvägsspåren kommer att rivas när järnvägen går i tunnel.
Detta påverkar nivåförhållanden mellan olika delar som gränsar mot
Marabouparken och dess byggnader.

Ledningar

En större dagvattenledning planeras längs Löfströms väg och även en
reningsanläggning under mark.

Mikroklimat

Anpassningar görs för att undvika instängda områden med tanke på
skyfallsrisker.

Kulturmiljö

Närhet till Marabouparken och dess kulturvärden men även Bällstaån och
dess vattenlinje.

Kapitel 3 - Geogra iska områden

In luensområde - Löfströms väg och Marabouparken - Förutsättningar
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Analys: aktiva bottenplan, kommunikationsnoder

In luensområde - Löfströms väg och Marabouparken- Förutsättningar

                                                 GRANSKNINGSHANDLING 2022-05-18

Kapitel 3 - Geogra iska områden



SUNDBYBERGS NYA STADSKÄRNA - Gestaltningsprogram för allmän plats           GRANSKNINGSHANDLING 2022-05-18

78

Den idag ganska undanskymda parkentrén kommer att bli synlig från
Järnvägspromenaden. En entréplats kan här tillskapas mellan parkentrén,
den kommande entrén till Konsthallen och Hus E1.
För att hantera marknivåerna föreslås marknivåerna sänkas mot den
planerade entrén till Konsthallen. En trappa och ramp läggs mot entrén.
Höjdanpassningar från tidigare förhållanden som järnvägsbron gav
medför att en mur läggs emellan körbanorna, som mest en meter hög.
De tegelmurar och pelare som löper längs parkens nordvästra sida kan
anpassas för att ta upp nivåskillnader med en lägre mur.
En mur tar upp höjdskillnaden mellan Hus E1 och E2. Växtlighet bör läggas
mot denna. Det fi nns även plats för något enstaka träd. 
En underjordisk reningsanläggning för dagvatten fi nns planerad här.
Hänsyn till befi ntlig vegetation, staket samt entré till Marabouparken 
kommer att tas.

Entréplats för Marabou Marabouparkens nya entré kommer att placeras där entrén till caféområdet idag är.

En grönyta med en mur i sitthöjd som omsluter dess ena sida - hanterar de olika nivåskillnader som
uppstår mellan den ny gatusträckning och nya respektive be intliga entréer.

Kapitel 3 - Geogra iska områden

In luensområde - Löfströms väg och Marabouparken - Förslag
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In luensområde - Löfströms väg och Marabouparken- Förslag

Entréplats för Marabou

Marken kommer att behöva höjas mot Marabouparken.
Anpassningarna kan bygga vidare på de gula tegelmurar och
pelare som inns där idag.
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In luensområde - Löfströms Allé - Förutsättningar

Från Bällstaån vidare längs Marbouparken och fram till korsningen Löfströms allé – Järnvägspromenaden.
Längs sträckan passerar man även en entrétrappa med ramp in till Marabouparken.

Rörelser

Cykelbana är placerad längs den södra sidan, vilket ger plats för större
soliga fotgängarområden  på den norra sidan. Här kan också en bredare
planteringsyta ordnas.

Buller

Då många bilar trafi kerar Löfströms allé är den förhållandevis bullerstörd.

Nivåer och relationer

Höjdskillnadetr mellan körbanorna mot korsningen med Järnvägspromenaden

Ledningar och dagvatten

Mycket ledningar fi nns i gatan. Det fi nns även krav på lokal rening av 
dagvattnet.

Kulturmiljö

Närhet till Marabouparken och dess kulturvärden.
Löfströms allé har historiskt varit en allé pryd gata.

Löfströms allé, bild från sent 40-tal.

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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In luensområde - Löfströms Allé - Förutsättningar

UPPDATERAS!
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In luensområde - Löfströms Allé - Förslag

Kapitel 3 - Geogra iska områden
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In luensområde - Löfströms Allé - Förslag

Planteringsdiken för träd i alléformation som även fungerar för
dagvattenhantering.
På södra sidan fi nns ett avsnitt med möjligt till en bredare plantering.

En trädallé skapas längs gatan i två delar av
sträckningen ned mot Landsvägen. Dessa
planteringar utförs som regnbäddar för
rening och fördröjning av dagvatten.
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Norr om den västra tunnelmynningen ligger Duvmossen, en ca 2 hektar stor, triangulär grönyta. Denna bildar tillsamman
med Kanalparken ett grönstråk från Järnvägsgatan och Ekbacken till Ursviksvägen i öster. Duvmossen ingår inte i program-
området för Sundbybergs nya stadskärna, men stadsutvecklingen förutsätter att grönytan utvecklas som park och för dagvat-
tenhantering. Det kan även bli aktuellt att inom projektet justera Järnvägsgatans dragning längs Duvmossen. Området har
tidigare fyllts med massor eller sopor, och saneringsbehoven kopplat till markanvändningen behöver utredas.
I detta skede fi nns inget förslag för utformning av Duvmossen. De tankar om funktioner och disposition som presenteras i 
detta program är på en mycket tidig nivå. Det är dock angeläget att redan nu visa på de behov och möjligheter som fi nns.

Rörelser

Gångstråk genom parken förstärks utifrån hur stigarna löper idag: från Ka-
nalparken till övergångsställe mot Ekbacken, samt mot busshållplatsen vid
Karlavägen i väster. Till detta läggs parkvägar till parkens nya målpunkter
och för att möjliggöra promenader inom parken. Cykelkopplingen mellan
Järnvägsgatan och Kanalparken och Björkhagsvägen behöver utvecklas.
Dragning och utformning av cykelväg behöver studeras så att stråket är
attraktivt samtidigt som parkmiljön upplevs trygg och användbar.
I samband med en eventuell fl ytt av Järnvägsgatan bör man se över möjlig-
heten att dämpa trafi kbuller och tillgodose trygghet och säkerhet i park-
miljön. På Karlavägen i väster och Kanalstigen i öster är trafi ken måttlig. 
Den gata som idag länkar Dalsänkan/Björkhagsgatan till Kanalstigen kan
eventuellt ersättas av en cykelväg. Detta skulle förbättra kopplingen mellan
Duvmossen och Kanalparken.

Buller

Trafi ken på Järnvägsgatan påverkar parken både visuellt och bullermässigt. 
Framför allt gäller detta parkens västra och södra delar.

Nivåer och dagvatten

Duvmossen ligger i en lågpunkt där behovet av skyfallshantering och för-
dröjning av dagvatten är stort. Fördröjning och rening av dagvatten kan ske
både i öppna dammar och i underjordiska magasin.
Dagvattenmagasin under mark ska kunna kombineras med parkfunktioner
ovan mark, exempelvis ytor för bollek, gångvägar och sittplatser. Det är vik-
tigt att det går att placera ut och förankra utrustning, belysning och eventu-
ellt staket för att tillgodose stadsdelsparkens behov.
En öppen, permanent dagvattenyta kan anläggas under förutsättningar
att den blir en positiv upplevelse i parkmiljön. Det är då viktigt att i första
hand anlägga fl acka slänter med växtlighet eller marktäckning som harmo-
nierar med parkens karaktär, komplettera med planteringar i och kring vatt-
net samt ge möjlighet att vistats nära vattnet genom sittplatser i bra lägen
och eventuella bryggor. Det är också önskvärt att begränsa användandet av
staket, och välja en sort som passar i parkmiljön där staket ändå behövs.
För att begränsa framtida översvämningar bör parken höjdsättas för att
hand om skyfall. Exempelvis kan lek- och aktivitetsytor ligga något ned-
sänkta för att ta emot dagvatten vid extra stora nederbördsmängder.
En eventuell öppen dagvattenyta kan placeras i parkens lägsta område i
söder. Vi höjdsättningen för dagvatten- och skyfallshantering ska hänsyn
tas till befi ntliga, större träd. 

In luensområde - Duvmossen  - Förutsättningar

Mikroklimat

Solbelyst större delen av dagen.

Kulturhistoria

Duvmossen ligger i södra delen av Duvbo, uppmärksammat som ett tidigt
exempel på en välorganiserad arbetarstadsdel. Duvmossens norra spets in-
går i Duvbos riksintresse för kulturmiljö. Utformningen av parkmiljön och
bygg- och marklovhanteringen ska beakta områdets kulturvärden.
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In luensområde - Duvmossen  - Funktioner och utformning

En framtida stadsdelspark

I denna del av Sundbyberg är det idag långt till stadsdelsparker, alltså större
parker för möten och aktivitet. Tornparken, Rissne ängar och Lötsjö-Golfäng-
arna är de närmaste. När de västra delarna av Sundbybergs nya stadskärna
bebyggs kommer behovet av en ny stadsdelspark att bli påtagligt. Duvmossen
har en storlek som gör den lämplig att utveckla till stadsdelspark och ett läge
som gör den lätt att nå, bland annat via Kanalparken. Extra värdefullt är att
den plana ytan lämpar sig för exempelvis bollek och att

Funktioner
• Stadsdelspark
• Stadsdelslekplats
• Generösa ytor för t ex bollek
• Sittplatser
• Dagvattenhantering
• Skyfallsytor
• Evenemang

Dagvatten- och skyfallshantering samord-
nas med parkens
funktioner och utformning

Riksintresse för kulturmiljö

Sanering av markföroreningar

1.

2.

3.

Duvmossen

Illustrationsskiss över Duvmossen, Illustration: Tengbom

den fysiska tillgängligheten kan ordnas på ett bra sätt.
Duvmossen används idag främst för hundrastning, bollek och solbad.
Förutom rymligheten, den plana gräsytan och ett antal större träd erbjuder
den få funktioner och vistelsevärden.
För att bli en bra stadsdelspark behöver parkens rumslighet förbättras med
växtlighet, sittplatser, belysning, gångvägar och aktivitetsytor, bland annat en
stadsdelslekplats.

Lekplatsen anläggs förslagsvis i parkens norra del, där det är lugnare och där
avståndet till Järnvägsgatan är stort. En öppen gräsyta för bollek, mm bör vara
minst 2000 m2. Längs grönytans kanter bevaras ett antal större träd. Nya träd
och buskar planteras för att skapa rumslighet, frodighet och skugga. Det är
samtidigt viktigt att det även framöver fi nns generösa, soliga partier i parken.  
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4. Genomförande

Kapitel 4 - Genomförande

Gestaltningsprogrammet är en bilaga till detaljplanen. Hur detaljplanen ska genomföras defi nieras i detaljplanens 
planbeskrivning och i avtal kopplade till detaljplanen. Därför berörs genomförandefrågor endast kortfattat i detta
gestaltningsprogram.

Ett långt och stort projekt

Detaljplanen omfattar ett stort område inklusive en järnvägsanläggning under mark. Området kommer att byggas
under lång tid. Trafi kverket planerar att lämna över delar av området till Sundbybergs stad allt efter som man blir 
klar med respektive delmoment. Det leder troligen till att temporära lösningar kommer att behövas på många parti-
er innan hela anläggningen och angränsande kvarter är färdigbyggda.

Detta gestaltningsprogram visar förslag på framför allt på ”färdiga” stadsrum. Temporära anläggningar kan göras
som en bas för den färdiga miljön. De kan också vara helt fristående i sin form och innehåll, pop-up-anläggningar
med ett eget uttryck eller för en specifi k aktivitet. Den temporära anläggningen kan också fungera som ett test för 
kommande gestaltning och tekniska lösningar.

Gestaltningsarbetet fortsätter

Även om många frågor vägts in i gestaltningsprogrammet är förslagen på en tidig nivå. Förslagen kommer att behö-
va bli mer detaljerade. Förutsättningar kan ändras och nya behov och önskemål kommer med stor sannolikhet att
uppstå. Utformning och programmering av de off entliga rummen kommer att pågå i fl era skeden och troligen delas 
upp i olika etapper och för fl era entreprenader. Eventuellt kommer ingen ny helhetsbild för området som motsvarar 
gestaltningsprogrammet att tas fram. Det är därför angeläget att löpande återkoppla till detta gestaltningsprogram.

Delaktighet

Genom olika delaktighetsaktiviteter ska de som bor och verkar i Sundbyberg involveras i den framtida utformning-
en. Sundbybergs stads vägledning för delatighetsarbete i fysik planering bör användas. Genomförandeprojektet bör
ha ett tydligt syfte med delaktigheten och en övergripande plan för aktiviteterna.

Delaktighet kan gärna ske vid återkommande tillfällen. Vilka frågor som ställs beror på vilket skede projektet befi n-
ner sig i. Deltagarna måste uppleva att aktiviteterna är meningsfulla, trots den långa genomförandetiden. Det gäller
att vara tydlig med vad som är möjligt att påverka, och att ha en prognos för när saker kan komma att anläggas.

Möjligheten att påverka närmiljön kommer variera längs sträckan. Vissa platser kommer troligen att vara extra läm-
pade att utforma genom olika dialog- och delaktighetsaktiviteter. Projektets landskapsarkitekter kan vara behjälpliga
i att identifi era dem. Delaktighet kan även användas för eventuella temporära anläggningar. 

Uppföljning

Avsteg från gestaltningsprogrammet kommer troligen att behöva göras. Avsteg och nya tankar med tillhörande mo-
tiveringar ska dokumenteras och sammanställas. Sammanställningen kan användas i den löpande uppföljningen av
projektet, som underlag för kommande beslut, och inför avslut av projektet.
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5. Förvaltning

Kapitel 5 - Förvaltning

Detta avsnitt redogör för delar, ytor och utrustning på allmän plats inom detaljplaneområdet som kan behöva extra
drift- och underhållsresurser.

Mångfunktionalitet och besökstryck inom ett begränsat utrymme

Planområdet är smalt och många funktioner ska få plats sida vid sida eller överlappande. Mångfunktionalitet, plats-
begränsning och i vissa fall nytänkande eller okonventionella lösningar medför ett generellt större behov av resur-
ser (tid, personal och budget) för hela området. Därtill kommer ett förväntat högt besökstryck, som kan medföra
mer slitage och nedskräpning, samtidigt som förväntningarna på den nya och centralt belägna stadsmiljön kommer
att vara höga. Förvaltningen kompliceras också av att en stor del av anläggningen ligger på bjälklag.
Sundbybergs torg och stationsområde kommer att ses och besökas av många. Det behöver se vårdat ut för att behål-
la sin attraktivitet över tiden och förbli en positiv symbol för staden. Området kommer att bli utsatt för slitage och
nedskräpning. Det kommer också att innehålla delar som är särskilt skötselkrävande. Störst besökstryck och slitage
kommer det att vara kring resecentrum och vid Sundbybergs torg, det område som också är entrén till Sundbyberg
och därför har en representativ funktion. Drift och underhåll där kommer alltså att ställa extra krav på både budget
och på skötselpersonalen. Men hela Järnvägspromenaden beräknas bli ett viktigt stråk och användas av många.

För att säkerställa att material, utrustning och tekniska lösningar är hållbara och funktionella ska projekteringen av
allmän plats stämmas av med Tekniska avdelningen på Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen.

Förhöjd uppmärksamhet

Några av de tänkta funktionerna inom detaljplaneområdet är sådana som fi nns på många ställen i stadsmiljön, men 
som här behöver ses över med en tätare frekvens:
• Sittplatser, papperskorgar och planteringar förväntas vara av god kvalitet, eftersom de utsätts för mycket slitage.

De behöver rengöras, städas, repareras och ersättas. Kring resecentrum och Sundbybergs torg kan man även
räkna med extra stora mängder skräp och matrester.

• Renhållning av hårdgjorda ytor kan behöva mer resurser än i andra stadsmiljöer, bland annat på grund av
nedskräpning från torghandel och förbipasserande. Även här kan man räkna med att området kring resecentrum
och Sundbybergs torg blir extra utsatt.

• Det är viktigt att cykelparkeringar hålls i bra skick, både för upplevelsen av torg- och stationsmiljön och för att
parkeringen ska vara attraktiv och funktionell. Detta ställer krav på tillsyn och åtgärder, till exempel borttagande
av övergivna cyklar.

Mer krävande delar

Allmän plats inom detaljplaneområdet kommer att innehålla delar som kräver särskild tillsyn och underhåll:
• Synlig dagvattenhantering är en central funktion i området. Målet är att kombinera tekniska funktioner (rening

och fördröjning av dagvatten) med andra ekosystemtjänster som vegetation och mark kan ge. Läget i staden, det
förväntade besökstrycket samt behovet av rekreativa platser och stråk gör att det estetiska värdet är lika högt
prioriterat som dagvattenfunktionerna. Synlig dagvattenhantering behöver extra skötsel och tillsyn, eftersom
det lätt samlas grus och skräp som försämrar anläggningens funktion och upplevelsevärde. Det är också viktigt
att ansvarsförhållandet mellan stadens förvaltningar och bolag är klargjort, och att samtliga är medvetna om
vad som förväntas av de mångfunktionella anläggningarna.

•  Eventuella anläggningar för vattenkonst är resurskrävande, dels för att vatten och ytskikt ska hållas rena, dels
för att pumpanläggning och tätskikt är sårbara. I detta program föreslås ny vattenkonst vid resecentrum (med
vatten från tunnelbanan), men det kan bli aktuellt med på andra ställen längs sträckan när planeringen kommit
längre.

• Sittmöbler och annan utrustning som inte ingår i stadens standardsortiment kan vara svårare och mer kostsamt
att underhålla. Utrustningen är ännu inte vald.

• På många ställen behöver nivåskillnader tas upp av murar eller trappor. Trappor är driftkrävande och bör anläg-
gas med markvärme för att undvika snöröjning. Murar kan utsättas för klotter. Det är önskvärt att välja material
och utformning som begränsar behovet av drift och underhåll.

• Förhöjda planteringsytor kan vara svårare att drifta och bevattna än planteringar i marknivå.
• Platser med tak eller pergola behöver rensas från skräp och löv, och belysning behöver underhållas för att inte

skapa otrygghet. Denna typ av konstruktioner, liksom småbyggnader och teknikhus, kan också vara känsliga för
klotter och annan åverkan.

• Utöver vanlig funktionsbelysning kommer området eventuellt att innehålla belysning som lyfter fram vissa de-
lar och möjliggör eff ekter och säsongsvariationer. Både fundament, förankring, stolpar, armaturer, ljuskällor och 
styrning kan avvika från standard. Torg och andra platsbildningar behöver även uttag för el, exempelvis för eve-
nemang och torghandel, med delar som eventuellt kan användas av allmänheten. Drift och underhåll av sådana
el- och belysningsanläggningen kan innebära högre kostnader och mer arbetstid än en standardanläggning.

•  Eventuella konstverk behöver regelbunden tillsyn och rengöring, samt reparation vid behov.
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