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1 SAMMANFATTNING 

Inom ramen för arbetet med detaljplanen för Västra delen (hädanefter DP 

Västra), som ingår i planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna, 

genomförs en social konsekvensanalys med barnperspektiv. Analysen 

kartlägger nuläge samt de konsekvenser som planförslaget för DP Västra 

kan medföra utifrån ett socialt perspektiv.  

Detaljplaneområdet har i nuläget (se figur 1) mycket begränsade värden 

utifrån ett socialt perspektiv. Inom planområdet finns få målpunkter, inga 

mötesplatser och serviceutbudet är mycket begränsat. Utbudet av grönytor 

inom planområdet är lågt och det finns inte heller något utbud av 

lekmöjligheter. Det finns vidare flera platser/stråk inom området som idag 

riskerar att upplevas som otrygga. Slutligen utgör planområdet, i sin helhet, 

en barriär som försvagar kopplingen mellan närliggande områden (särskilt i 

nordsydlig riktning).   

 

Figur 1. Nulägesanalyskarta. Bakgrundskarta: Sundbybergs stad.  

Sammantaget medför planförslaget för DP Västra övervägande positiva 

sociala konsekvenser (figur 2). Förslaget innebär att en ny tät stadsstruktur 

skapas som främst kommer innehålla bostäder, men även inslag av lokaler i 

gatunära lägen samt förskolor och service. Detaljplanen kommer även 

möjliggöra allmän plats med utökad gatustruktur och gröna tvärstråk. 

I och med planförslaget förstärks kopplingen mellan planområdet och 

närliggande områden i både östvästlig och nordsydlig riktning. En 

strandpromenad utvecklas längs med Bällstaån med potential att bli ett 

attraktivt och rekreativt stråk. Planen för DP Västra är också en förutsättning 

för den utveckling som planeras inom DP Järnväg. I och med DP Järnväg 

möjliggörs överdäckning av järnvägen och utvecklingen av 

Järnvägspromenaden, ett nytt viktigt stråk genom centrala Sundbyberg. 

Planförslaget skapar vidare förutsättningar för nya mötesplatser och för ett 

ökat serviceutbud vilket kan bidra till liv och rörelse i området. 
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Samtidigt finns utmaningar som bör studeras vidare och hanteras i det 

fortsatta detaljplanearbetet. Den höga exploateringen skapar sociala behov i 

form av bland annat förskola och grönyta. Placering av förskola och tillgång 

till grönytor behöver i det fortsatta arbetet studeras vidare för att motverka 

risken för att detta blir bristfälligt.  

En annan utmaning som behöver hanteras i det fortsatta arbetet är 

kopplingen från planområdet (i nordvästlig riktning) mot Duvmossen och 

Duvbo. Det är viktigt att åstadkomma en trygg och tydlig koppling för att 

säkerställa att områdena knyts samman.  

I och med planförslaget tillkommer viktiga kopplingar i nordsydlig riktning 

vilket bidrar till att koppla samman Hästhagen, planområdet och Annedal. I 

det fortsatta arbetet är det dock viktigt att ha de topografiska barriärer som 

präglar kopplingarna i åtanke då de riskerar att medföra begränsningar 

utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.  

Slutligen medför planförslaget att den barriäreffekt som planområdet i sig i 

dag kan upplevas ha, särskilt utifrån ett trygghetsperspektiv, försvinner. 

Samtidigt finns en risk att den tillkommande bebyggelsens skala med höga 

byggnadshöjder kommer upplevas negativt av de som idag bor i småhusen i 

Hästhagen längs med Järnvägsgatan. Det blir därav viktigt att fortsatt utreda 

hur mötet mellan områdena, sett till skala, kan göras så mjukt som möjligt.  

(figur 2-3).  

  

Figur 2. Konsekvensanalyskarta.  
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Figur 3. Rekommendationskarta.  
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2 INLEDNING 

2.1 BAKGRUND 

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i 

Stockholms län, från två till fyra spår, på en delsträcka av Mälarbanan. 

Projektet medför att järnvägen läggs i tunneln genom centrala Sundbyberg 

vilket gör att nya ytor skapas för utveckling. Med detta som utgångspunkt 

togs Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna fram och godkändes av 

kommunstyrelsen den 12 mars 2018. Den nya mark som tillskapas i 

samband med överdäckningen av spårområdet blir en samlande länk mellan 

norra och södra delen av Sundbybergs centrala delar.  

I programområdet ingår fyra detaljplaner som drivs framåt i olika takt. Aktuell 

detaljplan, Västra delen, utgör en av dessa fyra detaljplaner. Detaljplanens 

syfte är att möjliggöra en omvandling av industrikvarter till stadsbebyggelse 

med nya bostadskvarter och nya offentliga stråk i samband med järnvägens 

utbyggnad genom Sundbybergs stad. Planen medger även centrumändamål 

och förskolor. Planen syftar dessutom till att förbättra mötet med de befintliga 

offentliga rummen, Bällstaån och Marabouparken. 

2.2 SYFTE OCH AVGRÄNSNING 

WSP har på uppdrag av Sundbybergs stad genomfört en social 

konsekvensanalys med barnperspektiv i syfte att kartlägga nuläget samt de 

konsekvenser som planförslaget för DP Västra kan medföra utifrån ett socialt 

perspektiv. Nulägesanalysen har sin utgångspunkt i detaljplaneområdet för 

DP Västra men inkluderar även angränsande områden då dessa påverkar 

planområdets sociala värden och utmaningar. De angränsande områdena 

innefattar centrala Sundbyberg, Hästhagen och Annedal (i Stockholms stad).  

För konsekvensanalysen har ett större fokus lagts på aktuellt 

detaljplaneområde men även här har hänsyn tagits till närliggande områden. 

Detta då planförslagets sociala konsekvenser även påverkar, och påverkas 

av, sitt närområde.  I figur 4 illustreras planområdet för DP Västra, 

planprogramsområdet för Sundbybergs nya stadskärna samt de 

angränsande områdena.  
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2.3 METOD 

Arbetet med den sociala konsekvensanalysen har genomförts i två steg. 

Först genomfördes en kartläggning av detaljplaneområdets samt närliggande 

områdens existerande sociala värden och utmaningar. För att kartlägga den 

fysiska strukturen har tidigare genomförda utredningar analyserats och 

sammanställts. Vidare har ett platsbesök samt en intervju med en 

förskolepedagog verksam i Sundbybergs stad genomförts för att komplettera 

tidigare genomförda utredningar. För att undersöka socioekonomiska 

förutsättningar i planområdets närhet har statistik från 

segregationsbarometern använts, ett statistiskt kartverktyg från Delegationen 

mot segregation. Kartläggningen av nuläget har därefter sammanställts i en 

nulägesanalyskarta med tillhörande rekommendationer.  

I det andra steget genomfördes en konsekvensanalys av detaljplaneförslaget 

som tar sin utgångspunkt i Sundbybergs stads verktyg för socialt hållbar 

stadsutveckling. Konsekvensanalysen är strukturerad efter de sju sociala 

aspekter som står i fokus i verktyget: vardagsliv, sammanhållen stad, 

hälsofrämjande miljöer, trygghet, identitet, delaktighet och samverkan. Även 

Sundbybergs verktyg för barnkonsekvensanalyser, Barnkonventionen i fysisk 

planering, har använts som stöttning. Konsekvensanalysen sammanfattas i 

en analyskarta med tillhörande rekommendationer i det fortsatta arbetet.  

  

Figur 4. Översiktskarta över detaljplaneområdet med angränsande områden.  
Bakgrundskarta: Sundbybergs stad.  
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3 NULÄGE 

3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta kapitel beskrivs nulägesförutsättningarna för detaljplaneområdet och 

närliggande områden utifrån ett socialt perspektiv. I följande avsnitt beskrivs 

planområdets fysiska och demografiska sammanhang, befintliga barriärer 

och kopplingar, tillgång till service och mötesplatser, utbud av förskola, skola 

och fritidsgård, tillgång till grönytor och rekreation samt trygghet.  

Analysen fokuserar på detaljplaneområdet för DP Västra samt angränsande 

områden: Hästhagen, centrala Sundbyberg samt Annedal som ligger söder 

om Bällstaån och tillhör Stockholms stad. Dessa tre områden introduceras i 

avsnitt 3.1. I kartan nedan (figur 5) illustreras planområdet och angränsande 

områden samt lokalisering av parker, lekplatser, kommersiell service, 

förskola/skola med mera som diskuteras i de efterföljande avsnitten. 

  

Figur 5. Översiktskarta över planområdet med omnejd. Bakgrundskarta: Sundbybergs 
stad. 
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3.1.1 Planområdets fysiska och demografiska sammanhang 

 

Figur 6. Industrifastigheter längs med järnvägsgatan.  
 

Planområdet domineras idag av småskalig industriverksamhet och innefattar 

ett antal större industrilokaler. De flesta byggnader inom detaljplaneområdet 

är cirka två till tre våningar. Järnvägen, som löper igenom 

detaljplaneområdet och delar upp området i två delar, sätter tydlig prägel på 

platsen och är en påtaglig barriär. I dagsläget finns inga bostäder inom 

detaljplaneområdet.  

Både gällande den fysiska strukturen och den demografiska 

sammansättningen finns skillnader mellan de närliggande områdena som 

möter planområdet. Dessa beskrivs nedan.  

3.1.1.1 Centrala Sundbyberg 

 

Figur 7. Flerbostadshus mer service i bottenplan längs med Järnvägsgatan.  
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Den del av centrala Sundbyberg som gränsar mot planområdet norr om 

järnvägen domineras av flerbostadshus i rutnätsstruktur. De flesta husen är 

omkring fem våningar. Längs med Järnvägsgatan, som är ett viktigt stråk 

från Sundbybergs tunnelbanestationen och järnvägsstation bort mot 

planområdet, finns kommersiell service i husens bottenvåningar. Även längs 

med Fredsgatan, som är en tvärgata till Järnvägsgatan i närheten av 

planområdet, finns kommersiell verksamhet i bottenplan.  

Söder om järnvägen finns en annan struktur där området domineras av 

bebyggelse av verksamhetskaraktär. Här finns inslag av kontorslokaler och 

kommersiella ytor som exempelvis gym och mataffär. Längs med Bällstaån 

finns ett antal flerbostadshus. Bebyggelsen söder om järnvägen är något 

högre jämfört med norra sidan, omkring sex till sju våningar.  

Bostadsutbud, socioekonomi och demografi 

I centrala Sundbyberg som helhet består cirka 45 procent av bostäderna av 

bostadsrätter, 2 procent av äganderätter och 54 procent av hyresrätter. 

Bostadsbeståndet i centrala Sundbyberg består främst av mindre hyres-

rätter i form av 1:or och 2:or1. I den del av centrala Sundbyberg som gränsar 

direkt mot planområdet, både norr och söder om järnvägen uppgår dock 

andelen bostadsrätter till över 60 procent2.  

Den genomsnittliga inkomstnivån3 i området är omkring 310 000 kr, vilket är 

högre än för Sundbygers stad som helhet (omkring 275 000 kr). Det finns 

dock vissa inkomstskillnader inom området. Medianinkomsten är som högst 

söder om järnvägen (drygt 335 000 kr) och som lägst i Sundbyberg centrum 

(knappt 290 000 kr)4.  

Vad gäller utbildningsnivå har 7 procent endast en förgymnasial utbildning, 

och 37 procent har en eftergymnasial utbildning som är två år eller längre. 

Utbildningsnivån i området är något högre jämfört med staden som helhet 

(10 procent förgymnasial utbildning respektive 32 procent med 

eftergymnasial utbildning längre än 2 år). Förvärvsgraden i området är cirka 

85 procent, vilket är högre jämfört med Sundbybergs stad (80 procent)5.  

Det bor många unga vuxna i området, drygt 19 procent av invånarna är i 

åldern 19 till 29 år. Det finns även en stor grupp invånare i åldrarna 30 till 39 

år, knappt 23 procent. Andelen barn och ungdomar (0–18 år) uppgår till 13 

procent och andelen invånare 65+ uppgår till 16 procent. Drygt 28 procent av 

invånarna är 40 till 64 år6.  

 
1 WSP (2018). Hållbarhetsbedömning: planprogram för Sundbybergs nya stadskärna. 
2 SCB. (2020). Antal lägenheter efter region, år och upplåtelseform. 
3 Med genomsnittlig inkomstnivå avses det genomsnittliga medianvärdet för 
disponibel inkomst per konsumtionsenhet. Disponibel inkomst avser ett hushålls alla 
inkomster. Med per konsumtionsenhet menas att hushållens sammansättning viktas 
för att olika hushållssammansättningar ska bli jämförbara.  
4 Delegationen mot segregation. (2020). Segregationsbarometern. 
5 Ibid. 
6 Sundbybergs stad. (2020).  
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3.1.1.2 Hästhagen 

 

Figur 8. Villabebyggelse i Hästhagen längs med Järnvägsgatan 

Norr om planområdet ligger Hästhagen som domineras av småskalig 

småhusbebyggelse i en till två våningsplan. Det finns även inslag av 

flerbostadshus, främst längs med Ursviksvägen. Området har mycket 

grönska i form av de privata villaträdgårdarna samt två mindre parker, 

Granparken och Furuparken. Området är kuperat och sluttar ner mot 

Järnvägsgatan.  

Bostadsutbud, socioekonomi och demografi 

I Hästhagen är fördelningen mellan upplåtelseformer relativt jämn, 45 

procent hyresrätter, 33 procent bostadsrätter och 22 procent äganderätter7.  

Den genomsnittliga inkomsten i området är omkring 320 000 kr vilket är 

högre än inkomstnivån i staden som helhet. Cirka 6 procent av invånarna har 

förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå, och 38 procent har en 

eftergymnasial utbildning som är två år eller längre. Förvärvsgraden i 

Hästhagen är 82 procent8.  

Vad gäller åldersstrukturen i området utgör barn och ungdomar (0-18 år) 

drygt 23 procent, varav 12 procent utgörs av barn i åldrarna 6 till 15 år. 

Knappt 19 procent av invånarna är mellan 30 till 39 år gamla och andelen 

invånare i åldrarna 19 till 29 år uppgår till drygt 13 procent. Knappt 31 

procent av invånarna är mellan 40 och 64 år. Andelen invånare i åldrarna 

65+ uppgår till drygt 14 procent9.  

 
7 SCB. (2020). Antal lägenheter efter region, år och upplåtelseform. 
8 Delegationen mot segregation. (2020). Segregationsbarometern. 
9 Sundbybergs stad. (2020).  
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3.1.1.3 Annedal 

 

Figur 9. Flerbostadshus i Annedal. 

Söder om planområdet på motsatt sida Bällstaån ligger Annedal som tillhör 

Stockholms stad. Det är ett relativt nybyggt område som domineras av 

flerbostadshus. Här finns inslag av både något lägre bebyggelse, fyra till fem 

våningar, och högre bebyggelse omkring åtta till nio våningar. I Annedal finns 

en bryggpromenad längs med Bällstaån, ett mindre serviceutbud och en 

större park med lekplats (Annedalsparken).  

Bostadsutbud, socioekonomi och demografi 

I området är cirka 70 procent av bostäderna bostadsrätter och 30 procent 

hyresrätter10. Den genomsnittliga inkomsten i området är omkring 305 000 kr 

6 procent har endast förgymnasial utbildning och 40 procent har en 

eftergymnasial utbildning. Förvärvsgraden i området är nästan 90 procent11.  

 I Annedal är nästan hälften av invånarna, knappt 47 procent, i åldern 25 till 

44 år. Det bor många yngre barn i området (0-6 år), nästan 16 procent av 

invånarna. En stor grupp, 29 procent, av invånarna är mellan 0 och 19 år. 

Endast 5 procent av invånarna är 65+ år12.  

3.1.2 Barriärer och kopplingar  

Planområdet består till största del av industribyggnader och av ytor som inte 

är tillgängliga för allmänheten. Området kan därför i sig upplevas som en 

barriär som försvagar kopplingen mellan angränsande områden, både i 

nordsydlig och östvästlig riktning.  

I Sundbybergs stad och Tengboms analys av offentliga rum13 poängteras att 

järnvägen och Bällstaån är de två tydligaste fysiska barriärerna i centrala 

Sundbyberg. Järnvägen är en tydlig fysisk barriär längs med hela 

stadskärnan, vilket ytterligare förstärks av de relativt långa avstånden mellan 

övergångar/tunnlar. I relation till detaljplaneområdet medför järnvägens 

sträckning att planområdet delas i två delar och kopplingen över järnvägen är 

 
10 SCB. (2020). Antal lägenheter efter region, år och upplåtelseform. 
11 Delegationen mot segregation. (2020). Segregationsbarometern. 
12 SCB. (2022). Befolkningssammansättning 
13 Sundbyberg stad & Tengbom (2018). Översiktlig analys och strategi för de 
offentliga rummen i södra Sundbyberg 
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mycket begränsad. Löfströms allé är den enda möjliga övergången mellan 

norra och södra sidan av järnvägen inom planområdet.  

Vad gäller Bällstaån så begränsar den både den faktiska nåbarheten och 

den mentala tillgängligheten mellan Stockholmssidan och Sundbyberg. 

Antalet broförbindelser över ån är begränsade, särskilt för gående och 

cyklister. Även tillgängligheten ner till strandpromenadens stråk är 

begränsade för allmänheten på grund av enskilda husplaceringar och 

storskaliga kvarter. Detta är särskilt påtagligt inom detaljplaneområdet, där 

stora delar av ytan vid och intill strandkanten är avstängda för allmänheten.  

Vidare är strandzonen i sig begränsad för allmänheten längs de sträckor som 

ingår i båtklubbarnas arrendeavtal, som längs med Marabouparken.14  

Det finns vidare två vägar inom planområdet som utgör barriär för utevistelse 

ur bullersynpunkt: Järnvägsgatan (13 800 fordon per vardagsmedeldygn) 

och Löfströms allé (10 100 fordon per vardagsmedeldygn). Järnvägsgatan 

påverkar därmed kvaliteten på de delar av Duvmossen som är närmast 

gatan negativt15.  

 

Figur 10. Barriärkarta. Källa: Sundbybergs stad & Tengbom (2018).  

 

I hållbarhetsbedömningen på planprogrammet för Sundbybergs nya 

stadskärna16 lyfts vidare fram att Sundbyberg är en kuperad stad vilket kan 

skapa hinder för tillgängligheten och nåbarheten. Detta gäller framför allt i 

 
14  Sundbyberg stad & Tengbom (2018). Översiktlig analys och strategi för de 
offentliga rummen i södra Sundbyberg 
15 Ibid 
16 WSP (2018). Hållbarhetsbedömning: planprogram för Sundbybergs nya 
stadskärna. 
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nordsydlig riktning. Att de topografiska förutsättningarna påverkar 

tillgängligheten negativt är något som även lyfts fram i barn- och 

äldreanalysen17 där höjdskillnaderna beskrivs som besvärande främst för de 

äldre. En rekommendation som framgår av barn- och äldreanalysen är 

därmed att försöka se till att nedförsbackar är så plana som möjligt för att 

underlätta för de som har svårt att gå och för personer med rullatorer eller 

rullstolar. De topografiska barriäreffekterna är mycket påtagliga inom 

detaljplaneområdet, det skiljer många höjdmeter mellan planområdets mer 

högt belägna delar (vid industrilokalerna och Järnvägsgatan) och de lägre 

delarna nere vid Bällstaån.  

3.1.3 Service och mötesplatser  

Inom planområdet är utbudet av kommersiell och offentlig service mycket 

begränsat. Den enda kommersiella funktionen inom planområdet är en Thai-

kiosk vid järnvägen, strax intill Löfströms allé. Det finns i dagsläget inga 

mötesplatser inom planområdet. 

I direkt anslutning till planområdet, belägna vid Järnvägsgatan i 

planområdets östra del, finns tre mindre restauranger, två mindre 

närservicebutiker samt ett mindre serviceutbud.  

På promenadavstånd från planområdet, i Sundbybergs centrum, finns ett 

brett utbud av service och mötesplatser. Här finns exempelvis större 

mataffärer, butiker, restauranger, caféer, gym, bibliotek, teater, träffpunkt för 

äldre med mera. Även längs med Järnvägsgatan, som utgör ett viktigt stråk 

mellan centrala Sundbyberg och planområdet, finns ett visst serviceutbud 

bestående av främst restauranger, mindre kiosker och mindre butiker.  

Marabouparken, som ligger i direkt anslutning till planområdet, är en viktig 

mötesplats som innefattar bland annat konsthall, restaurang, lekytor och 

skulpturpark. I Annedal finns en välbesökt lekplats i Annedalsparken och ett 

mindre serviceutbud i form av närbutiker i anslutning till övergången över ån 

vid Löfströmsvägen.   

I samband med att planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna togs 

fram gjordes en analys och strategi för de offentliga rummen i södra 

Sundbyberg18. I analysen betonas att det generellt finns färre målpunkter i 

södra Sundbyberg, särskilt längs med Bällstaån. Vidare understryks att det 

finns ett behov av att tillskapa fler offentliga mötesplatser, särskilt för unga 

kvinnor, då det idag finns en avsaknad av sådana platser. Även i den barn- 

och äldreanalys19 som tidigare genomförts framkommer att det finns ett 

behov av att skapa fler mötesplatser, särskilt för ungdomar, och av att se till 

att service, mötesplatser, kulturverksamhet med mera sprids ut i kommunen.  

 
17 WSP (2017). Sundbybergs nya stadskärna: en barn- och äldreanalys. 
18 Sundbyberg stad & Tengbom (2018). Översiktlig analys och strategi för de 
offentliga rummen i södra Sundbyberg. 
19 WSP (2017). Sundbybergs nya stadskärna: en barn- och äldreanalys. 
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3.1.3.1 Förskola, skola och fritidsgård 

 

Inom planområdet finns inga skolor, fritidsgårdar eller förskolor. Den 

grundskola (F-6) som ligger närmst planområdet, omkring 850 meter norr om 

planområdet, är Duvboskolan. Närmaste högstadieskola är Viktor Rydbergs 

skola, omkring 800 meter sydöst från planområdet. I Annedal, i Stockholms 

stad, finns en F-6 skola samt tre förskolor som ligger i nära anslutning till 

detaljplaneområdet. Av hållbarhetsbedömningen för planprogrammet för 

Sundbybergs nya stadskärna (som togs fram 2018) framgår att det inte gjorts 

någon utredning av hur behovet av grundskola ser ut fram till år 203020.  

I Sundbybergs stad finns totalt tre fritidsgårdar, men dessa ligger långt ifrån 

planområdet. Till den som ligger närmst, inrymd i Ängskolan nordöst om 

planområdet, är det drygt 1,5 kilometer.  

Den förskola som ligger närmst planområdet, vid Ursviksvägen, är förskolan 

Karusellen. Karusellen är en kommunal förskola med totalt fyra avdelningar, 

två avdelningar för 1–3 åringar och två avdelningar för 3–6 åringar. Friytan 

per barn på förskolan Karusellen uppgår till 14 kvadratmeter, vilket ligger i 

linje med medelvärdet för övriga kommunala förskolor i centrala Sundbyberg. 

Förskolegårdens totala yta är omkring 900 kvadratmeter och består av 

hårdgjorda ytor, även om vissa delar är täckta med konstgräs, samt en större 

sandlåda.  

I hållbarhetsbedömningen för planprogrammet för Sundbybergs nya 

stadskärna21 konstateras att tillskottet på bostäder i stadskärnan framöver 

kommer medföra ett ökat behov av förskoleplatser. I planprogrammet är 

 
20 WSP. (2018). Hållbarhetsbedömning: planprogram för Sundbybergs nya 
stadskärna. 
21 Ibid 

Figur 11. Översikt skola och förskola. Den vinröda linjen markerar kommungränsen. 
Källa: Sundbybergs stad. 
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detaljplaneområdet för Västra utpekat som ett område där placering av ny 

förskola är lämpligt22.  

3.1.3.2 Intervju med förskolepedagog  

För att få fördjupad kunskap kring hur förskolemiljön i centrala Sundbyberg 

upplevs genomförde WSP den 22 mars 2022 en intervju med en 

förskolepedagog verksam vid förskolan Karusellen. Pedagogen menar att 

gården har förhållandevis goda förutsättningar för stimulerande utevistelse 

för barn, särskilt med tanke på att den ligger i centrala Sundbyberg. Däremot 

menar pedagogen att det hade varit en stor fördel om det även fanns gröna 

element på gården för att öka barnens möjlighet till vila och avkoppling.  

En fråga som diskuterades under intervjun var hur relationen är mellan 

förskolan och den bostadsrättsförening som förskolan delar gårdsmiljö med. 

Pedagogen berättade att det finns vissa utmaningar med detta, framför allt 

kopplat till de ljud som förskolan genererar, och att förskolan har fått införa 

vissa begräsningar för att inte störa grannarna. Exempelvis kan förskolan 

inte spela musik i den utsträckningen som de vill, och de kan inte heller 

använda barnens cyklar vid alla tidpunkter.  

Under intervjun diskuterades också var förskoleklasserna går i närområdet 

för att leka. Den park som användes i störst utsträckning var Granparken. 

Det är dock främst de äldre barnen som går dit då avståndet anses för långt 

för de yngre barnen. För att nå Granparken behöver de korsa Ursviksvägen 

som är relativt vältrafikerad. Pedagogen upplevde dock inte detta som något 

problem utan menar att bilisterna är bra på att visa hänsyn.  

De yngre barnen är mer utmanande att ta med utanför förskolan. Pedagogen 

berättar att de yngsta barnen, som precis har börjat på förskolan, behöver 

spendera mycket tid i förskolans lokaler och på förskolegården för att lära 

känna miljön och för att känna sig trygga. En viktig aspekt som påverkar 

möjligheten att ta med de små barnen ut är också avståndet, de små barnen 

orkar inte gå särskilt långt (max 5 minuter i ”vuxentempo”). Det är också 

viktigt att den plats som förskolan ska besöka är tydligt avgränsad och 

inhägnad.  

  

 
22 Sundbybergs stad. (2018). Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna.  
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3.1.4 Grönytor och rekreation 

Detaljplaneområdet domineras av hårdgjorda ytor och det finns mycket 

begränsat med grönytor inom planområdet. Det finns en mindre grönyta 

precis vid brofästet (vid Löfströms allé) som dock är kraftigt bullerutsatt och 

omgärdad av trafikerade gator (se figur 12).  

 

Figur 12. Grönytan vid Löfströms allé. 

Enligt Sundbybergs stad och Tengboms analys av de offentliga rummen23 

framgår att tillgängligheten (mätt som antal meter, fågelvägen, från 

bostadsentréer) till gröna rum och mötesplatser är god för invånarna i 

centrala Sundbyberg. Enligt barn- och äldreanalysen24 är dock de som bor i 

centrala Sundbyberg de kommuninvånare som har längst avstånd till 

grönområden. Nåbarheten till närliggande grönområden är också i vissa fall 

begränsad av topografiska förutsättningar, trafik och/eller järnvägsspår. 

Detta gäller särskilt för barn, personer med funktionsvariation och äldre.  

Vad gäller tillgång till grönyta mätt i kvadratmeter per person har invånarna i 

centrala Sundbyberg i genomsnitt tillgång till 6 till 9 kvadratmeter25. För 

jämförelse kan sägas att WHO rekommenderar ett minimum av 9 

kvadratmeter urban grönyta per person och ett idealt värde på 50 

kvadratmeter per person26.  

Den kommande förtätningen kommer innebära ett ökat tryck på befintliga 

parker och de kommer att behöva rustas upp och kompletteras27. Vidare har 

barn och ungdomar uttryckt en oro kring att förtätning i stadskärnan kan leda 

till att grönytan minskar ytterligare28.  

 
23 Sundbybergs stad & Tengbom (2018). Översiktlig analys och strategi för de 

offentliga rummen i södra Sundbyberg. 
24 WSP (2017). Sundbybergs nya stadskärna: en barn- och äldreanalys. 
25 Ibid. 
26 Russo, A., & Cirella, G. T. (2018). Modern Compact Cities: How Much Greenery 
Do We Need?. International journal of environmental research and public 
health, 15(10), 2180. https://doi.org/10.3390/ijerph15102180 
27 Sundbybergs stad & Tengbom (2018). Översiktlig analys och strategi för de 

offentliga rummen i södra Sundbyberg. 
28 WSP (2017). Sundbybergs nya stadskärna: en barn- och äldreanalys. 
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Den enda större grönytan i anslutning till planområdet är Marabouparken (se 

figur 13-14) som har en viktig roll som grön mötesplats för boende i centrala 

Sundbyberg. Parken är 1,3 hektar med ytterligare 0,2 hektar kring 

konsthallen. I parken finns en plaskdamm, en mindre lekplats, gräs, stora 

träd, planteringar och buskage29. Marabouparken är tydligt avgränsad med 

murar och staket. Enligt den tidigare genomförda analysen av offentliga rum 

är parken slitagekänslig och lämpar sig därmed inte för alla aktiviteter30.  

Även stråket längs Bällstaån fyller en funktion för rekreation. På södra sidan 

av ån, i Annedalsområdet, finns en bryggpromenad längs med vattnet. På 

norra sidan om ån, direkt öster om planområdet längs med Marabouparken, 

är det idag närmast vattnet en båtuppställningsplats och en båtbrygga. Det 

är dock möjligt att passera genom området för en promenad. Den del av 

strandkanten som ingår i planområdet för DP Västra är idag inte tillgänglig 

för allmänheten. Platsen är igenväxt med sly och dessutom avspärrad med 

staket och grindar (se figur 15-16).  

 

Strax norr om detaljplaneområdet, i Hästhagen, finns två mindre parker, 

Granparken och Furuparken. Enligt tidigare nämnda intervju med en 

förskolepedagog på Karusellens förskola (se avsnitt 3.1.3.2) är detta två 

grönytor som förskolan brukar använda. Särskilt Granparken är en viktig 

tillgång då denna park innefattar en lekplats. Den är dessutom inhägnad 

 
29 Sundbybergs stad & Tengbom (2018). Översiktlig analys och strategi för de 
offentliga rummen i södra Sundbyberg. 
30 Ibid 

Figur 14. Marabouparken, restaurangens 
uteservering.  

Figur 13. Marabouparkens stora gräsyta. 

Figur 15. Strandkanten längs med 
Bällstaån, sett från detaljplaneområdet.  

Figur 16. Detaljplaneområdets längs med 
Bällstaån, sett från Annedal.  
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vilket ökar tryggheten för barnen. Även Furuparken, som utgörs av 

naturmark, används för lek av barngrupper.  

I anslutning till detaljplaneområdets nordvästra del ligger Duvmossen (se 

figur 17), en park som enligt tidigare utredningar31 är underutnyttjad, sluten 

och bullerstörd och till största del en oprogrammerad yta. Däremot har ytan 

ett strategiskt och väl synligt läge intill Järnvägsgatan och är en park som 

många gångtrafikanter och cyklister passerar förbi. Duvmossen ingår inte i 

planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna. Däremot framgår av 

planprogrammet att Duvmossen på sikt förväntas bli en viktig grönyta för 

västra delen av den nya stadskärnan.  

 

3.1.4.1 Lekmöjligheter  

Lekplatser är viktiga resurser för barn, både som mötesplatser och som plats 

för fysisk aktivitet. Enligt Sundbybergs stads riktlinjer för lekplatser32 bör det 

finnas minst en områdeslekplats (en större lekplats som fungerar som en 

samlingsplats för området), inom 300 meter33 från bostaden, eller en 

stadsdelslekplats (en lekplats med storlek och utbud så att den kan fungera 

som utflyktsmål för hela staden) inom 500 meter från bostaden. Utöver detta 

kan närlekplatser utgöra ett komplement och kan anläggas på platser där 

ytan för lek är begränsad, men där behovet av en lekplats är stort. 

På kartan nedan (figur 18) illustreras täckningsområdet för befintliga 

lekplatser. Som framgår av kartan finns inga lekplatser inom 

detaljplaneområdet. Befintliga lekplatser är inte heller tillräckligt nära 

detaljplaneområdet för att uppfylla Sundbybergs stads riktlinjer kring tillgång 

till lekplats.  

  

 
31 Sundbyberg stad & Tengbom (2018). Översiktlig analys och strategi för de 

offentliga rummen i södra Sundbyberg. 
32 Sundbybergs stad (2021). Lekplatser i Sundbybergs stad. 
33 Avståndet avser fågelvägen. 

Figur 17. Duvmossen sett från järnvägsgatan. 
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Figur 18. Lekplatsinventering. Källa: Sundbybergs stad & Tengom (2018).  

3.1.5 Trygghet 

Inom detaljplaneområdet finns det idag framför allt tre områden/stråk som 

kan upplevas som problematiska ur trygghetssynpunkt, vilka illustreras i 

kartan nedan (figur 19).  

 

Figur 19. Områden inom detaljplaneområdet som kan vara problematiska ur 
trygghetssynpunkt. Bakgrundskarta: Sundbybergs stad.  

2 

3 
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Det första är stråket (nr 1 på kartan) med mindre industribyggnader som 

löper längs med Järnvägsgatan (figur 20-21). Där är det särskilt utrymmena 

bakom byggnaderna, ner mot järnvägen, som riskerar att upplevas som 

otrygga då de utgörs av parkeringsytor som är öde och skräpiga. Samtidigt 

finns här få målpunkter (med undantag för industrifastigheterna) så det är 

inte nödvändigt att vistas i denna del av planområdet.  

Det andra området (nr 2 på kartan) är den övergivna industribyggnaden 

mellan järnvägen och Bällstaån (figur 22 -23). Platsen är övergiven, öde och 

skräpig och omringad av järnvägen, buskage och sly. Det bör dock 

poängteras att det idag inte är tänkt att människor ska vistas på platsen, det 

är låst och inhägnat och det är inte en plats som behöver passeras för att nå 

någon målpunkt. Området är dock synligt från Annedal vilket kan tänkas 

bidra till en otrygg känsla för de som passerar förbi längs bryggpromenaden 

på andra sidan ån.  

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Parkering bakom 
industribyggnaderna vid järnvägsgatan.  

Figur 20. Mur med graffitti, baksidan av 
industribyggnaderna.   

Figur 22. Mellanrum mellan järnvägen och 
övergiven industribyggnad. 

Figur 23. Övergiven industribyggnad mellan 
Bällstaån och järnvägen. 
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Slutligen är även Löfströmsvägen (nr 3 på kartan) som sträcker sig längs 

med Marabouparken ned mot vattnet ett stråk som kan upplevas som 

otryggt. Muren runt parken, på ena sidan, och buskage/träd och järnväg på 

andra sidan, skapar ett stängt gaturum med begränsade siktlinjer (figur 24-

25). På dagtid är platsen relativt välbefolkad, men i barn och äldreanalysen34 

har Marabouparken pekats ut som en plats som upplevs som otrygg när det 

är mörkt.  

 

Vad gäller trygghetsläget i centrala Sundbyberg framkommer det i barn- och 

äldreanalysen35 att de intervjuade över lag känner sig trygga. Det är dock 

flera ungdomar som berättar om att platser där de känner att de inte har 

överblickbarhet och inte kan styra eller påverka situationen bidrar till rädsla 

och obehag. Vad gäller äldre invånare i Sundbyberg är det flera som uppger 

att de inte rör sig utomhus på kvällstid, vilket skulle kunna tyda på att en del 

äldre indirekt känner sig mer otrygga på kvällen och anpassar sitt 

rörelsemönster därefter.  

En annan aspekt som lyfts fram i barn- och äldreanalysen som också kopplar 

an till trygghet är trafiksituationen i Sundbyberg. Många upplever att det är 

mycket trafik på exempelvis Järnvägsgatan. Det är trångt på gång- och 

cykelbanan längs med Järnvägsgatan och många cyklister cyklar på 

trottoaren vilket upplevs som otryggt. Vidare upplevs även korsningen mellan 

Järnvägsgatan och Löfströms allé som problematisk. Korsningen upplevs 

mycket trafikerad och ibland hinner man inte över gatan innan det slår över 

till rött. Att bli stående mitt i korsningen upplevs otrevligt och osäkert.  

  

 
34 WSP (2017). Sundbybergs nya stadskärna: en barn- och äldreanalys. 
35 Ibid 

Figur 25. Löfströmsvägen, mellan 
Marabouparken (t.h) och järnvägen (t.v).  

Figur 24. Löfströmsvägen, staket som avgränsar 
mot järnvägen. 
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3.2 NULÄGESANALYS 

 

Detaljplaneområdet36 är idag ett område med mycket begränsade värden 

utifrån ett socialt perspektiv. Inom planområdet finns få målpunkter, inga 

mötesplatser och serviceutbudet är mycket begränsat. Det begränsade 

serviceutbudet utgör dock ingen större problematik då det finns ett brett 

utbud av service på promenadavstånd i centrala Sundbyberg samt i viss 

utsträckning även i Annedal. Det kan dock finnas ett behov av att utveckla 

offentliga mötesplatser i planområdet eller i dess närhet med utgångspunkt i 

att det redan idag har identifierats ett behov av detta och då särskilt för 

ungdomar och för unga kvinnor.  

Vad gäller de socioekonomiska förutsättningar i detaljplaneområdets närhet 

är den sammantagna bilden att det inte finns några särskilda 

socioekonomiska utmaningar. De socioekonomiska förutsättningarna, det 

vill säga boendes utbildningsnivå, förvärvsgrad och inkomstnivåer, ligger i 

linje med, eller i vissa fall högre än, Sundbybergs stad som helhet. Vidare är 

befolkningen i centrala Sundbyberg, Hästhagen och Annedal relativt 

homogen sett till inkomstnivå, utbildningsnivå och förvärvsgrad.  

Vad gäller tillgång till grönytor är denna kraftigt begränsad inom 

planområdet. I planområdets närhet är framför allt Marabouparken, men 

även Granparken och Furuparken, viktiga grönytor. Därav är det viktigt att i 

kommande utveckling skapa ett sammanhängande och gent stråk mellan 

planområdet och Marabouparken.  

Med utgångspunkt i att centrala Sundbyberg redan idag är det område i 

kommunen där invånarna har lägst andel tillgänglig grönyta per person finns 

en risk att befintliga grönytor inte kommer vara tillräckliga framöver. 

 
36 Plangränsen markeras med svart linje i figur 26. 

Figur 26. Nulägesanalyskarta. Bakgrundskarta: Sundbybergs stad.  
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Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att Marabouparken är slitagekänslig 

och inte lämpar sig för alla typer av aktiviteter. I detta sammanhang kan 

Duvmossen bli en viktigt framtida resurs för boende inom planområdet. Detta 

förutsätter dock att parken rustas upp och att det skapas en fungerande 

koppling mellan Duvmossen och planområdet.  

I dagsläget är möjligheten att röra sig längs med Bällstaån i västöstlig 

riktning begränsad. I kommande utveckling är det viktigt att förstärka 

stråket längs med Bällstaån och göra den del som ligger inom planområdet 

tillgänglig för allmänheten. På så vis finns goda möjligheter till att skapa ett 

sammanhängande stråk längs vattnet hela vägen från centrala Sundbyberg 

vilket kan bidra till viktiga rekreativa värden. Det är viktigt att i det fortsatta 

planarbetet se över hur bebyggelsen i planområdet möter strandpromenaden 

för att säkerställa trivsel och trygghet. Stråket kan också kopplas samman 

med bryggpromenaden på Annedalssidan vilket kan bidra till att stärka den 

mentala kopplingen mellan områdena.  

Inom planområdet saknas idag tillgång till lekmöjligheter och närliggande 

lekplatser är inte tillräckliga för att uppfylla stadens riktlinjer. Det finns också 

en risk att befintliga lekplatser, i exempelvis Granparken och 

Marabouparken, kommer utsättas för stort slitage och att det blir konkurrens 

om utrymmet om inte fler lekmöjligheter tillförs.  

Bristen på lekmöjligheter och grönytor har också stor betydelse för 

kommande förskolors möjlighet att tillgodose barnens behov av lek och 

utevistelse. Eftersom området är utpekat i planområdet som lämpligt för 

förskola blir detta en viktig fråga att fånga upp. Det är vidare viktigt att se till 

att kopplingar till befintliga grönytor och lekplatser, som till exempel 

Marabouparken, utformas på ett sådant vis att de blir säkra och tillgängliga 

för barnen.  

Det bör uppmärksammas att avståndet till närmsta grundskola i 

Sundbybergs stad idag är drygt 800 meter. Det finns inte heller någon 

närliggande fritidsgård. Även om ingen skola eller fritidsgård planeras inom 

området är det viktigt att framöver bevaka frågan för att se till att behovet av 

dessa funktioner kan tillgodoses.  

Inom planområdet finns flera barriärer. Järnvägen skär igenom 

planområdet och delar det i två delar vilket kraftigt begränsar möjligheten till 

att röra sig i nordsydlig riktning. Detta har framför allt stor betydelse för 

kopplingen mellan Hästhagen, norr om planområdet, och Annedal, söder om 

Bällstaån som idag är bristfällig. Den enda kopplingen mellan områdena är 

Löfströmsvägen som på grund av sin fysiska struktur är ett stråk som riskerar 

att upplevas som otryggt (särskilt på kvällstid). Vidare behöver särskild 

hänsyn även tas till områdets topografi, som även denna i dagsläget utgör 

en barriär.  

Det bör tas i beaktande att Hästhagen och Annedal är två områden med 

olika identitet och skala. Det är därför viktigt att i arbetet med planförslaget 

möta de båda områdenas struktur för att bebyggelsen inom planområdet ska 

bidra till att koppla samman de två områdena. Här är mötet mellan 

planområdet och Hästhagen extra viktigt och hänsyn behöver tas till hur 

Hästhagens småskaliga bebyggelse möter det nya området.  
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Slutligen är även mötet mellan centrala Sundbyberg och planområdet en 

viktig aspekt att ta hänsyn till i det fortsatta planarbetet. Idag utgör 

Järnvägsgatan en viktig länk mellan Sundbybergs centrum och planområdet. 

Därav behöver det tas i beaktande hur stråket kan möta, och kopplas 

samman med, planområdet.  
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4 PLANFÖRSLAGET 

Syftet med DP Västra är att möjliggöra en omvandling av industrikvarter till 

stadsbebyggelse med nya bostadskvarter och nya offentliga stråk i samband 

med järnvägens utbyggnad genom Sundbybergs stad. Planen medger även 

centrumändamål och förskolor. Planen syftar till att förbättra mötet med de 

befintliga offentliga rummen, Bällstaån och Marabouparken. Planens 

huvuddrag är att uppföra en ny tät stadsstruktur med slutna kvarter (se figur 

27) som främst kommer att innehålla bostäder, men även inslag av lokaler i 

gatunära lägen samt förskolor och service. Detaljplanen kommer även 

möjliggöra allmän plats med utökad gatustruktur och gröna tvärstråk.  

En hög exploatering inom DP Västra är en förutsättning för hela 

stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna, vilket också 

inkluderar överdäckning av järnvägstunneln och den offentliga yta som 

planeras ovanpå (Järnvägspromenaden). Det här länkar samman den norra 

och södra delen av stadskärnan och barriären som järnvägen i nuläget utgör 

försvinner. Stadsutvecklingsprojektet ger en möjlighet att få till en 

upprustning av stranden och skapandet av en strandpromenad som fullt 

utbyggd sträcker sig från gränsen till Stockholm hela vägen till gränsen till 

Solna. Även flera planerade förbättringar av offentliga ytor inom centrala 

Sundbyberg kan och behöver genomföras tack vare Sundbybergs nya 

stadskärna. 

Detaljplanen för Västra är starkt sammankopplad med tre andra detaljplaner: 

Detaljplan Järnväg (hädanefter DP Järnväg), Detaljplan Södra delen mot 

Bällstaviken och Detaljplan Södra delen mot järnvägen (se figur 28). DP 

Järnväg har varit på samråd (30 september till 4 november 2019) och för de 

två övriga detaljplanerna pågår arbetet med att ta fram planhandlingar inför 

samråd.  

DP Västra både påverkar, och påverkas av, angränsade detaljplaner. Därför 

kommer resonemang i den följande konsekvensbeskrivningen (kapitel 5) 

även i viss utsträckning innefatta övriga detaljplaner. Av särskild stor 

relevans för DP Västra är DP Järnväg, vars syfte är att utveckla den mark 

som idag utgörs av järnvägen till ett promenadstråk.  
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Figur 27. Situationsplan DP Västra. 

Figur 28. Planområdesgränser, Sundbybergs stad. 
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5 KONSEKVENSANALYS 

Sammanfattningsvis innebär planförslaget för DP Västra övervägande 

positiva sociala konsekvenser. I och med planförslaget förstärks 

kopplingen mellan planområdet och närliggande områden i både östvästlig 

och nordsydlig riktning och flera befintliga barriärer försvinner. DP Västra är 

det som skapar förutsättningar för att inom DP Järnväg utveckla 

Järnvägspromenaden och därmed bidra till en viktig sammanlänkning. Inom 

DP Västra utvecklas strandpromenaden vilket kommer bli ett rekreativt, 

sammankopplande stråk. Detta ger positiva konsekvenser för såväl befintliga 

boende i närområdet som för framtida invånare inom planområdet. 

Planförslaget skapar vidare förutsättningar för nya mötesplatser och för 

ett ökat serviceutbud vilket kan bidra till liv och rörelse i området. Även 

detta kommer såväl befintliga som nya invånare till gagn.  

Samtidigt finns också utmaningar som bör studeras vidare och hanteras i det 

fortsatta detaljplanearbetet. Framför allt handlar det om de sociala behov 

som den höga exploateringen skapar i form av bland annat förskola och 

grönyta. I planförslaget finns utmaningar i att tillgodose dessa behov vilket 

medför att detta behöver utredas vidare inom och utom planen för att 

uppfylla behoven hos framtida boende i planområdet. Utredningar av 

placeringen av förskola samt behovet av och tillgången till grönytor inom och 

intill planområdet bör genomföras med ett särskilt barnperspektiv.  

Vidare behöver vissa kopplingar från planområdet till angränsande 

områden utredas närmare med fokus på att skapa starka, trygga och 

tillgängliga kopplingar. Ett exempel är kopplingen nordväster ut från 

planområdets västra ytterkant som med nuvarande förslag riskerar att bli 

bristfällig. Att få till en sådan koppling är också viktigt utifrån att Duvmossen 

framöver kan komma att bli en viktig målpunkt för boende i planområdet.  

Det är också viktigt att ha de topografiska barriärerna som präglar de 

nordsydliga kopplingarna genom planområdet ner mot strandpromenaden i 

åtanke. För personer som har svårt att gå i trappor blir kopplingarna i 

nordsydlig riktning begränsade. Därav bör det inom ramen för det fortsatta 

arbetet ses över hur tillgängligheten kan stärkas.  

Slutligen behöver mötet mellan planområdet, i skala och struktur, och 

befintlig bebyggelse i Hästhagen utredas vidare i det fortsatta arbetet. Detta 

för att undvika att befintliga boende upplever den nya bebyggelsens höjd 

som en barriär.  

Den sociala konsekvensanalysen utgår från Sundbybergs stads verktyg för 

socialt hållbar stadsutveckling och är strukturerad efter sju sociala aspekter: 

vardagsliv, sammanhållen stad, hälsofrämjande miljöer, trygghet, identitet, 

delaktighet och samverkan. Följande avsnitt kommer redogöra för sociala 

konsekvenser för respektive aspekt. På nästa sida illustreras planförslagets 

konsekvenser (fig 29) och rekommendationer i det fortsatta arbetet (fig 30) i 

två sammanfattande kartor.  
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Figur 29. Konsekvensanalyskarta. 

Figur 30.Rekommendationskarta. 
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5.1 VARDAGSLIV 

Vardagsliv handlar om att sträva efter att skapa en blandning av funktioner, 

upplåtelseformer och mötesplatser och om att skapa förutsättningar för att en 

mix av människor kan mötas i vardagen. Detta genom att till exempel 

säkerställa att det finns något för alla. På så vis skapas förutsättningar för 

stärkt social sammanhållning, ökad tillit och tolerans, ett enkelt vardagsliv, en 

blandad befolkning och mellanmänskliga relationer och välmående37.  

Utifrån ett vardagslivsperspektiv bedöms planförslaget medföra 

övervägande positiva konsekvenser, både för framtida boende inom 

området, och för de som bor i de områden som angränsar till planområdet 

idag.  

I och med planförslaget för DP Västra kommer strandpromenaden 

utvecklas och ges förutsättningar att bli en ny viktig mötesplats. För att 

människor ska vilja stanna till på och uppehålla sig på platsen är det viktigt 

att tillföra sittmöjligheter och andra funktioner längs med promenaden. Om 

promenaden på ett tydligt sätt kopplas samman med bryggorna längs med 

Marabouparken och med bryggpromenaden på Annedalssidan finns vidare 

goda förutsättningar för att stråket kan ge upphov till möten mellan 

människor från olika områden och bidra till att koppla samman de olika 

stadsdelarna.  

Järnvägspromenaden blir med utvecklingen av DP Järnväg ett nytt viktigt 

stråk från centrala Sundbyberg som ger potential för att utveckla målpunkter i 

bottenplan inom planområdet för DP Västra. De omkring 1 100 bostäder som 

uppskattas tillkomma i och med planförslaget skapar ett befolkningsunderlag 

som ger förutsättningar för ett mindre serviceutbud inom planområdet. 

Exempelvis kan en mindre matbutik, restaurang/café samt närservice (så 

som frisörsalong eller liknanden) tänkas tillkomma. Detta får positiva 

konsekvenser både för framtida boende inom området och för boende i 

Duvbo, där serviceutbudet idag är mycket begränsat.  

Det finns vidare förutsättningar för att öka dagbefolkningen i området 

genom att till exempel lokalisera viss kontorsverksamhet inom planområdet 

vilket kan bidra till liv och rörelse under dagtid. Mindre kontor kan med fördel 

placeras i bottenplan där service inte är lämpligt eller möjligt. Detta ger i sin 

tur ett ytterligare stärkt underlag för service. Framöver blir det viktigt att 

genomföra en analys av områdets potential för kommersiell service och 

kontor för att undvika risken för tomma bottenvåningslokaler. 

Om verksamheter/service tillförs längs med Järnvägspromenaden kan detta 

dock komma att leda till att flödet av människor förskjuts från Järnvägsgatan 

till Järnvägspromenaden vilket kan komma att konkurrera med befintliga 

verksamheter/service. För minska riskerna för detta bör tillkommande 

service utmed Järnvägspromenaden komplettera, och inte konkurrera, med 

den befintliga servicen. Vidare kan nya målpunkter tillskapas längs med 

Järnvägsgatan för att stärka flöden utmed detta stråk.   

I det fortsatta arbetet bör potentialen för att tillföra mötesplatser i 

bottenplan av icke-kommersiell karaktär utredas, exempelvis en 

fritidsgård. Detta skulle kunna fungera som en viktig målpunkt för boende 

både inom planområdet och från närliggande områden och på så vis bidra till 

 
37 Sundbybergs stad. (2020). Verktyg för socialt hållbar stadsutveckling i 
Sundbybergs stad.  
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ett ökat flöde och bättre förutsättningar för möten mellan människor. Detta 

blir särskilt viktigt med utgångspunkt i det tidigare identifierade behovet av 

fler mötesplatser för ungdomar och för unga kvinnor (se avsnitt 3.1.3).  

En viktig befintlig mötesplats i anslutning till planområdet är 

Marabouparken. I det fortsatta arbetet blir det viktigt att säkerställa gena 

och trygga kopplingar mellan planområdet och parken. Här kan 

Maraboutorget (som ingår i DP södra Bällstaviken) komma att bli en viktig 

platsbildning. Genom att tillföra ett café eller liknande målpunkt i 

bottenvåningen vid E1 kan Maraboutorget stärkas som platsbildning vilket i 

sin tur kan bidra till att kopplingen mellan planområdet och parken stärks och 

till att entrén till parken tydliggörs. För att förstärka kopplingen ytterligare 

mellan planområdet och parken bör även möjligheten att skapa en entré till 

parken i direkt anslutning till trappan mellan kvarter F och E2 ses över.  

I nuläget domineras närliggande områden av bostadsrätter och för en ökad 

blandning i området bör en blandning av upplåtelseformer eftersträvas. 

Vidare är inkomstnivåerna i områdena som angränsar till detaljplanen högre 

än genomsnittet för Sundbybergs stad. För att möjliggöra för fler 

inkomstgrupper att bosätta sig inom planområdet bör även olika 

bostadsstorlekar och prisnivåer eftersträvas. Det bör dock betonas att 

nyproducerade bostäder generellt är dyrare än befintliga bostäder, vilket 

gäller såväl för bostadsrätter som för hyresrätter.  

Ur ett barnperspektiv är tillgång till lekplatser nära hemmet en viktig 

målpunkt. Idag finns det låg tillgång till lekplatser intill planområdet och 

Sundbybergs stads riktlinjer för lekplatser38 uppfylls inte. I och med DP 

Järnväg skapas ett parkstråk på Järnvägspromenaden med planerad lekyta 

längst västerut, mellan kvarter A och G. Denna planeras bli en närlekplats 

och säkerställer därmed att det finns lekmöjlighet på gångavstånd för boende 

inom planområdet. Enligt Sundbybergs stads riktlinjer ska dock närlekplatser 

utgöra ett komplement till större lekplatser varför det bör eftersträvas att en 

stadsdelslekpark tillskapas i planområdets närhet. I nuläget pågår 

planeringen av en aktivitetspark söder om Marabouparken, längs med 

Bällstaån, där äldre barn är en målgrupp. Parken kan komma att bli ett viktigt 

tillskott som säkerställer lekmöjlighet för boende inom planområdet. Även en 

utvecklingen av Duvmossen där lekmöjlighet ingår kan komma att bli en 

viktig resurs för barn inom planområdet.   

5.1.1 Lokalisering av förskola 

I planförslaget ingår tillskapande av förskola som i nuläget avses placeras i 

kvarter F och i kvarter G med förskolegård inom kvarteret. Vidare utreds 

möjligheten till att tillskapa förskola utanför planområdet, i Hästhagen. Att ha 

tillgång till förskola i närområdet är positivt då det på många sätt underlättar 

familjers vardagsliv. Å andra sidan finns det utmaningar, i och med den höga 

exploateringsgraden, att inom planområdet skapa förskolegårdar av 

tillräckligt god kvalitet och storlek för att möta barnens behov av lek och 

utevistelse.  

Placering av förskola på en bostadsgård medför generellt flera risker. Det 

finns en risk för att det skapas en upplevelse av konkurrens om ytor mellan 

 
38 Sundbybergs stad (2021). Lekplatser i Sundbybergs stad. 
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de boende och förskolan då delar av bostadsgården tas i anspråk, vilket kan 

leda till konflikter och missnöje. Vidare medför de stängda kvarteren och de 

höga byggnadsvolymerna att ljudvolymen från förskolan blir stark, vilket kan 

leda till missnöje och till att förskolans verksamhet begränsas.  

Byggnadernas föreslagna utformning, med nedtrappning mot söder för 

maximalt ljusinsläpp, är positivt utifrån behovet av att tillgodose solinstrålning 

på gårdarna. Tidigare genomförd solstudie indikerar dock en risk för att 

solljuset kan bli begränsat på förskolegården under morgonen och 

förmiddagen, särskilt under vår- och vintermånaderna.  

Enligt Boverkets rekommendation är ett rimligt mått på friyta 40 kvadratmeter 

per barn. Vidare betonar Boverket att tidigare forskning visat att den totala 

storleken på en friyta helst bör överstiga 3 000 kvadratmeter. På en gård 

som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek 

och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov39 

Föreslagen placering av förskola i kvarter F och G är gjord utifrån målet om 

att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en kvalitativ förskolemiljö. 

Båda gårdarna är dock begränsade i storlek, i relation till Boverkets 

rekommendationer, vilket kan förväntas medföra att det blir svårt att utforma 

en förskolegård som till fullo kan tillgodose barnens behov av friyta.  

I kommande utveckling och gestaltning av förskolegård är det av stor vikt 

att få in grönska för att öka barnens möjlighet till vila och avkoppling. 

Grönska, i form av större till exempel större träd, kan också ha en 

ljuddämpande effekt vilket kommer bli viktigt. Det är också viktigt att barnen 

får tillräcklig friyta för lek och rörelse.40 Det rekommenderas vidare att 

förskolepedagoger görs delaktiga i utformningen av förskolegård för att 

beakta barnens behov.  

Med tanke på att förskolegårdarnas storlek kan antas bli begränsad är det av 

största vikt att barnens tillgänglighet till närliggande större parker 

säkerställs. Den planerade parken med lekplats mellan kvarter A och G 

kommer bli en viktig resurs i sammanhanget. Om parken ska lämpa sig även 

för de yngsta förskolebarnen är det viktigt att tänka på att delar av parken 

behöver inhägnas. Parken bör också kompletteras med en större 

stadsdelspark på gångavstånd, exempelvis i Duvmossen. Detta för att 

motverka risken för att parken mellan kvarter A och G inte blir tillräckligt stor 

för att tillgodose behovet av grönyta för de två planerade förskolorna inom 

planområdet.  

Med utgångspunkt i de utmaningar som kommer med placering av förskola i 

en miljö med hög exploatering rekommenderas att möjligheten till att endast 

placera en förskola inom planområdet utreds. Denna kan företrädesvis 

placeras i kvarter F då denna gård är störst och ger bäst förutsättningar för 

att åstadkomma en acceptabel mängd friyta parat med minst konflikter med 

boende. Att endast placera en förskola inom planområdet kan också bidra till 

att minska trycket på parkytan mellan kvarter A och G. 

 
39 Boverket. (2021). Friyta för lek och utevistelse för förskolor och skolor. 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-
pa-byggnadsverk-tomter-mm/krav-pa-tomter/friyta-for-lek-och-utevistelse-for-
forskolor-och-skolor 
40 För ytterligare riktlinjer kring utformning av förskolegårdar, se Boverkets rapport: 

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning 
av skolans och förskolans utemiljö (boverket.se) 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/gor-plats-for-barn-och-unga-bokversion.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/gor-plats-for-barn-och-unga-bokversion.pdf
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För att säkerställa att behovet av förskoleplatser tillgodoses behöver frågan 

om lämplig placering utanför planområdet utredas framöver. I detta arbete 

behöver ett särskilt fokus läggas på att placera förskolan så att det skapas 

gena, säkra och attraktiva kopplingar för barn mellan planområdets bostäder 

och förskolans, samt att placeringen ger möjliggör förskolegårdar med 

lämplig friyta, ljudmiljö tillgång till grönska.  

5.2 SAMMANHÅLLEN STAD 

Sammanhållen stad handlar om att eftersträva en stad som genom sina 

stråk, vägnät, målpunkter och parker är väl sammanvävd och saknar fysiska 

eller mentala barriärer. Målsättningen är att det ska vara enkelt att förflytta 

sig inom och mellan områden för att människor på så vis ska kunna ta del av 

utbud på andra platser än där man själv bor och för att möten ska kunna 

uppstå. Detta kan bidra till mellanmänsklig tillit och skapa förutsättningar för 

en social sammanhållen stad41.  

I och med planförslaget förväntas nya kopplingar i både nordsydlig och 

östvästlig riktning tillkomma vilket gör att förslaget bedöms medföra 

övervägande positiva konsekvenser.  

Överdäckningen av järnvägen och utvecklingen av Järnvägspromenaden (i 

och med DP Järnväg) innebär att ett nytt stråk i östvästlig riktning skapas 

som bidrar till att koppla samman stadskärnan med DP Västra. I och med 

den tillkommande gång- och cykelbanan samt nya kollektivtrafikhållplatser 

inom planområdet bedöms möjligheterna för olika trafikantgrupper att ta 

sig till och från planområdet som goda. Den insprängda grönskan längs 

promenaden och bostadsentréer vända mot gatan skapar förutsättningar för 

ett trivsamt och tryggt gaturum med ett flöde av människor som bidrar till liv 

och rörelse. 

I det fortsatta planarbetet bör Järnvägspromenadens koppling vidare (i 

nordvästlig riktning) mot Duvmossen och Duvbo utredas vidare. Med 

nuvarande förslag finns en risk att kopplingen blir svag och otydlig. Att 

åstadkomma en bättre koppling skulle i förlängningen kunna bidra till att 

personer som bor i andra områden passerar igenom planområdet, vilket 

bidrar till liv och rörelse. Att få till denna koppling är dock en utmaning då 

tunnelmynningen och industrifastigheten Lönnen 13 begränsar det 

tillgängliga utrymmet.  

I och med föreslagen utveckling av strandpromenaden tillkommer en viktig 

koppling i östvästlig riktning. Goda möjligheter ges till att skapa ett 

sammanhängande stråk från stadskärnan, via Marabouparken och genom 

planområdet längs med Bällstaån. Befintliga kopplingar över ån vid 

Löfströmsvägen och vid konstbron gör vidare att stråket hänger samman 

mellan norra och södra sidan av Bällstaån vilket stärker kopplingen till 

Annedal. För att ytterligare stärka denna koppling rekommenderas att 

trappan i slänten vid tunnelmynningen (vid kvarter H) justeras så att den 

bättre ansluter till befintlig övergång vid Konstbron.   

 
41 Sundbybergs stad. (2020). Verktyg för socialt hållbar stadsutveckling i 
Sundbybergs stad. 
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Utvecklingen av planområdet kommer medföra flera positiva konsekvenser 

för kopplingen i nordsydlig riktning, mellan Hästhagen och Annedal men 

även mellan de både bostadsområdena och planområdet. I planförslaget har 

det vägnät som finns i Hästhagen fångats upp och letts vidare in i 

planområdet vilket skapar goda förutsättningar för en naturlig koppling 

mellan områdena. Det planeras också för flera nya gena kopplingar i 

nordsydlig riktning genom planområdet i form av sammanlänkande trappor. 

Det är dock viktigt att i det fortsatta arbetet studera mötet mellan den 

befintliga bebyggelsen i Hästhagen och den tillkommande bebyggelsen i 

planområdet. Detta i syfte att minska den risk som finns för att boende längs 

med Järnvägsgatan upplever den höga byggnadshöjden som en ny barriär. 

Det är också viktigt att, i den mån det är möjligt, aktivera bottenvåningarna 

på norra sidan av kvarter A till D för att minska risken för att Järnvägsgatan 

upplevs som en baksida.   

De topografiska förutsättningarna med stora nivåskillnader mellan 

Järnvägspromenaden och strandpromenaden medför utmaningar utifrån 

ett tillgänglighetsperspektiv. De personer som har begränsad möjlighet att gå 

i trappor kommer inte kunna nyttja alla tillkommande kopplingar. För framtida 

boende i de västra kvarteren inom planområdet, exempelvis i kvarter A, B, H 

och G, blir avståendet till den tillgänglighetsanpassade kopplingen via 

Löfströmsvägen lång. En rekommendation är därför att verka för att de 

trappor som planeras blir så tillgängliga som möjligt genom att justera lutning 

och även planera in vilplan mellan olika etage i trappan. Vidare bör möjlighet 

till barnvagnsramp undersökas. Detta är extra viktigt i de trappor som 

kommer att bli lite längre, exempelvis mellan kvarter G och F samt väster om 

byggnad H. Inom ramen för det fortsatta arbetet bör också möjligheten till att 

komplettera trapporna med en hiss undersökas. Det är dock viktigt att tänka 

på hissens utformning och placering så att den upplevs som trygg, även på 

kvällstid.  

Löfströmsvägen kommer, både utifrån nuläget och även med kommande 

utveckling, att vara den enda tillgänglighetsanpassade kopplingen i 

nordsydlig riktning. Denna kan förväntas bli både tryggare och bättre jämfört 

med nuläget. Denna koppling kommer dock vara mycket viktig ur ett 

tillgänglighetsperspektiv vilket behöver belysas i den fortsatta processen.  

Den utveckling som planeras i och med DP Västra samt närliggande planer 

medför att många befintliga barriärer försvinner. Planförslaget möjliggör 

överdäckningen av järnvägen, strandpromenaden tillgängliggörs och platser 

inom området som idag kan upplevas som otrygga försvinner. Planområdet, 

som idag i sig kan upplevas som en barriär mellan närliggande områden, 

utvecklas och liv och rörelse skapas på platsen vilket bidrar med positiva 

värden.  

Slutligen är det även viktigt att lyfta hur framtida fordonstrafik på 

Järnvägspromenaden kan komma att påverka planområdets kvaliteter. Den 

trafikanalys som genomförts har tagit fram ett scenario om ett maxantal på i 

genomsnitt 19 000 fordon per dygn. Detta kan jämföras med nuvarande 

13 800 fordon per vardagsmedeldygn på västra delen av Järnvägsgatan. Om 

maxscenariot uppfylls kommer det att påverka den sammankopplande 

upplevelsen mellan delarna av planområdet negativt. Det får också negativa 

effekter på barns rörelsefrihet då den i större utsträckning än vuxnas 

begränsas av biltrafik. En noggrann utformning med fokus på barnperspektiv 
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och bullerminskning är nödvändig för att ge goda effekter på rekreativa 

värden av de grönytor som planeras på Järnvägspromenaden.  

Sundbybergs stads strategiska inriktning är att öka den totala andelen 

hållbara resor till fots, med cykel och kollektivtrafik. Staden ska vidare arbeta 

med en målstyrd planering där den önskvärda framtida utvecklingen avgör 

vilka alternativ och åtgärder som övervägs. I det fortsatta arbetet är det 

viktigt att åtgärder som minskar biltrafiken till förmån för hållbara resor utreds 

vidare.  

5.3 HÄLSOFRÄMJANDE MILJÖER 

Med hälsofrämjande miljöer menas gröna och blå miljöer med rekreativa 

inslag. Parker och grönytor är viktiga ur många perspektiv, både som plats 

för vila och som plats för lek och rörelse. Genom att tillskapa och utveckla 

gröna och blåa miljöer med varierat innehåll skapas förutsättningar för att 

främja människors hälsa, såväl fysisk som psykisk, möjliggöra återhämtning 

och utveckling, ökat välbefinnande och mellanmänskliga relationer42.  

Den grönytor som tillkommer inom DP Västra är strandpromenaden och 

en mindre grönyta väster om kvarter H i form av en fruktlund. 

Strandpromenaden har potential att utvecklas till ett attraktivt stråk som 

möjliggör både aktivitet och rekreation. Fruktlunden väster om kvarter H 

ligger i anslutning till tunnelmynningen, inom rekommenderat skyddsavstånd. 

Detta gör att det inte är möjligt att uppmuntra till stadigvarande vistelse på 

platsen genom till exempel sittplatser. Däremot blir grönytan ett positivt 

visuellt inslag och en attraktiv entré som bidrar till att knyta samman 

strandpromenaden med Järnvägspromenaden.  

I och med DP Järnväg tillkommer ytterligare grönytor som har positiv 

påverkan på planområdet: en mindre parkyta med lekfunktion mellan kvarter 

A och G, grönskan längs med kvarter B till D och Klimatparken öster om 

kvarter D. Dock kan den rekreativa kvalitén av grönytorna på 

överdäckningen komma att påverkas negativt av fordonstrafiken på 

Järnvägspromenaden. Detta kan medföra att tillgången till lugna och 

rekreativa ytor i närområdet minskar för de boende vilket kan ha en negativ 

påverkan på hälsa och välmående. Vidare finns en risk att det på grund av 

de höga byggnadsvolymerna blir begränsat med solljus på grönytorna på 

delar av Järnvägspromenaden, särskilt vid parkytan mellan kvarter A och G, 

vilket även detta minskar det rekreativa värdet. I vilken utsträckning 

grönområdena påverkas negativt beror hur stor påverkan blir från buller, 

luftföroreningar med mera. Detta bör bevakas i den fortsatta planeringen för 

att säkerställa åtgärder tidigt i processen om negativ påverkan sker.   

De grönytor (befintliga och tillkommande) som bedöms medföra rekreativa 

värden (som inte begränsas av säkerhetsavstånd eller av fordonstrafik) 

inom, eller i direkt anslutning till planområdet är parkytan mellan kvarter A, G 

och H, strandpromenaden, Marabouparken och den planerade 

aktivitetsparken. WSP har, mycket grovt räknat, uppskattat den 

sammantagna storleken på dessa ytor till mellan 25 000 – 30 000 

kvadratmeter. Med utgångspunkt i antal tillkommande bostäder kan antalet 

nya invånare i området uppskattas till omkring 2 500. Detta ger mellan 9 – 11 

 
42 Sundbybergs stad. (2020). Verktyg för socialt hållbar stadsutveckling i 
Sundbybergs stad. 
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kvadratmeter grönyta per person. Om även övriga grönytor räknas med 

(parkytan vid kvarter B-D samt Klimatparken öster om kvarter D) uppskattas 

grönytan per invånare i planområdet till mellan 13 – 15 kvadratmeter.  

Med dessa grönytor inkluderade hamnar siffran strax över WHOs 

minimirekommendation, men under WHOs ideala värde på 50 

kvadratmeter per person. Både Marabouparken och den planerade 

aktivitetsparken kommer dock användas av fler personer än endast boende 

inom planområdet. Detta medför att den sammanvägda bedömningen är att 

det finns en risk att de grönytor som tillförs inte kommer att räcka till för 

att uppfylla behovet för framtida boende. Detaljplanen tillgodoser heller 

inte fullt ut behovet av lekplatser vilket är problematiskt ur ett barnperspektiv 

då det redan idag råder brist på lekplatser i anslutning till planområdet. Därav 

bör möjligheten till att tillskapa fler lekmöjligheter utredas i närområdet.  

En resurs i sammanhanget, som ligger utanför planområdet, är Duvmossen.  

Platsen har stor potential att bli en viktig grönyta för framtida boende inom 

planområdet. För att detta ska möjliggöras krävs att grönytan rustas upp och 

programmeras samt att en gen och säker koppling skapas mellan 

planområdet och Duvmossen (se 5.2). Utvecklingen av Duvmossen ligger 

inte inom ramen för detaljplanen för DP Västra. Det rekommenderas dock att 

denna fråga hanteras parallellt med det fortsatta planarbetet för att 

möjliggöra tillräcklig tillgång till kvalitativ grönyta för boende inom 

planområdet.  

Även den planerade utvecklingen av en aktivitetspark mot vattnet längs 

Marabouparken (som ingår i DP Södra Bällstaviken) kan komma att bli en 

viktig resurs för framtida boende inom planområdet. Utvecklingen av 

aktivitetsparken är även viktig för att avlasta Marabouparken som är 

slitagekänslig. Särskilt då besökstrycket på parken kan förväntas öka kraftigt 

i och med den planerade bostadsbebyggelsen.  

För att maximera grönytorna inom planområdet rekommenderas att i det 

fortsatta arbetet i större utsträckning försöka nyttja nivåskillnaderna mellan 

Järnvägspromenaden och strandpromenaden. Denna analys 

rekommenderar fortsatt utredning av alternativ kring hur nuvarande förslag 

mur mellan H och G och en brant trappa mellan G och F kan utformas för att 

skapa minskad risk för otrygga, ej överblickade områden och fler potentiellt 

rekreativa ytor. Detta skulle eventuellt kunna skapas genom tillförda lokaler 

och grönska men behöver studeras närmare.  

Den höga exploateringsgraden och de höga byggnadshöjderna inom 

planområdet får negativa konsekvenser för solinstrålning och storlek på 

bostadskvarternas innergårdar. I planen har byggnadsvolymerna därför 

anpassats för att skapa maximal solinstrålning vilket är mycket positivt, men 

på grund av byggnadshöjderna finns det ändå en risk att solljuset blir 

begränsat på innegårdarna. Detta gäller särskilt på de minsta innergårdarna, 

exempelvis i kvarter C.  

5.4 TRYGGHET  

Trygghet handlar om individers upplevelse av sin egen säkerhet. Här har den 

fysiska gestaltningen en viktig roll att spela. Även om trygghet är något som 

upplevs olika av olika personer finns det vissa generella principer som oftast 

bidrar till en ökad upplevd trygghet. Exempelvis bör miljöer där det är lätt att 
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orientera sig och där överblickbarheten är god eftersträvas. Det är viktigt att 

utemiljöer är välskötta, att belysningen är god, och att det är lätt att se, och 

bli sedd, av andra människor. Även trafiksäkerhet är en viktig fråga kopplat 

till trygghet, inte minst ur ett barnperspektiv då detta påverkar barns 

självständiga rörelse43.   

Planförslaget bedöms medföra övervägande positiva konsekvenser 

utifrån ett trygghetsperspektiv. Den planerade utvecklingen kommer 

medföra ett ökat flöde av människor inom och mellan planområdet och 

närliggande områden vilket ger förutsättningar för att både synas, och att bli 

sedd.  

Löfströmsvägen kommer i och med utvecklingen bli ett viktigt stråk i 

nordsydlig riktning som knyter samman planområdet med Annedal. För att 

säkerställa att stråket upplevs som tryggt över hela dygnet är det viktigt att 

åtgärder undersöks och ses över i det fortsatta arbetet. Detta särskilt då 

Marabouparken som angränsar till vägen i tidigare dialog har pekats ut som 

plats som kan upplevas som otrygg på kvällen. För att minimera risken för att 

detta stråk upplevs som otryggt blir det viktigt att skapa en upplevelse av 

närvaro av andra människor och ”ögon mot gatan”. I möjligaste mån bör det 

undvikas att skapa en stängd fasad i bottenplan. Vidare bör även 

belysningen vara väl uttänkt och riktad åt olika håll samt mot punkter som 

kan upplevas som otrygga, vilket kan vara in mot ett grönområde. Här kan 

det därför vara en idé att se över möjligheterna till att förstärka belysningen 

inne i Marabouparken.  

Längs med strandpromenaden finns vissa ytor som kan riskera att 

upplevas som otrygga. Mellan kvarter H och G planeras det i nuvarande 

planförslag för en vändplats. Denna yta riskerar att skapa ”mörka hörn” mot 

fasaderna och ett stängt rum utan uppsikt. Därav blir det viktigt att aktivera 

platsen och att sträva efter att hitta en programmering av ytan som kan bidra 

till en upplevelse av mänsklig närvaro på platsen.  

Vidare finns det en risk att ytan bakom den branta trappa som planeras 

mellan kvarter G och F kan komma att bli en otydlig yta som skapar 

otrygghet. Även här rekommenderas en uppmjukning och att i möjligaste 

mån undvika att skapa mörka hörn eller prång vid/under trappan. Vidare 

skulle någon form av lokal (kommersiell eller icke-kommersiell) kunna 

övervägas i fasaden som vetter mot trappan i kvarter G eller F för att bidra till 

liv och rörelse på platsen. Likt beskrivet tidigare rekommenderar denna 

utredning en närmare studie av möjligheter att skapa ökad trygghet genom 

ändrad utformning eller innehåll på dessa platser.   

Det finns också ett behov av att vidare studera hur Järnvägsgatan kan 

aktiveras och utvecklas för att bli ett tryggt stråk framöver. I och med den 

planerade utvecklingen finns en risk för att Järnvägspromenaden konkurrerar 

ut de målpunkter som finns idag utmed stråket och att Järnvägsgatan 

därmed kan komma att upplevas som något av en baksida med begränsade 

flöden av människor. Således blir det viktigt i det fortsatta arbetet att arbeta 

med ”ögon mot gatan” genom att arbeta med aktivitet i bottenplan.   

Slutligen finns även risk för otrygghet i anslutning till fastigheten Lönnen 13. 

en mindre industrifastighet direkt väster om kvarter A. Tillsammans med 

 
43 Sundbybergs stad. (2020). Verktyg för socialt hållbar stadsutveckling i 
Sundbybergs stad. 
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tunnelmynningen som ligger i nära anslutning finns en risk att ett otryggt hörn 

skapas. Fastigheten ingår i DP Järnväg och i nuläget ska även 

handelsmöjlighet läggas till för fastigheten i plankartan. Om det blir möjligt att 

få till en matbutik i fastigheten skulle det kunna bidra med positiva kvaliteter 

och minska risken för otrygghet. Samtidigt utgör byggnaden i sig, oavsett 

funktion, en barriär som gör det svårt att få till en välfungerande koppling 

nordvästerut. Det är framöver viktigt att gestalta platsen med omsorg och 

eftersträva koppling förbi bygganden som blir så tydlig och trygg som möjligt.  

5.5 IDENTITET 

Platser identitet handlar både om fysisk karaktär i form av gestaltning, 

arkitektur och landmärken och om människors mentala inställning och bilder 

av platser. Genom fysiska förändringar påverkas oftast platsers identitet och 

det är viktigt att värna om människors relation till platser och att värna 

platsers historia och lokala särart44.  

Planförslaget medför att planområdet kommer att genomgå en stor 

förändring, från småskalig industribebyggelse till stadsmiljö med storskaliga 

kvarter och hög exploateringsgrad. Förutsättningar ges vidare för att området 

ska bli en integrerad del av den nya stadskärnan men samtidigt få sin egen 

karaktär, som en ny årsring.   

I och med den storskalighet som planeras blir det viktigt att arbeta med 

variation i fasadmaterial och i volymer. Fasaderna kan med fördel brytas upp 

och genom att arbeta med exempelvis indragningar i volymerna kan det 

storskaliga intrycket mjukas upp. Det blir också viktigt att tillvarata det 

industriella arvet och järnvägens betydelse i framtida gestaltning, exempelvis 

genom att visualisera detta i offentliga utsmyckningar, i lekparker eller i 

parkstråken längs Järnvägspromenaden.  

Den förändring som planeras ger goda förutsättningar för att ge platsen en 

ny identitet, en livfull stadsmiljö i stället för dagens industribebyggelse med 

begränsade flöden. Detta kommer troligen upplevas som positivt av boende i 

närområdet. Samtidigt är det viktigt att framöver sträva efter att minska 

risken för att de som idag bor i Hästhagen längs med Järnvägsgatan samt i 

lamellhusen bakom kvarter C till D upplever den kraftigt förändrade 

siluetten som negativ. Den småskalighet som hittills dominerat området har 

gett långa siktlinjer och goda möjligheter till solinstrålning vilket med förslaget 

kommer förändras till det sämre. För att få deras perspektiv på den 

kommande utveckling kommer dialog med dessa invånare bli av största vikt.  

5.6 DELAKTIGHET 

Delaktighet handlar om att bjuda in fler i planeringsprocessen genom att låta 

de som känner platsen bäst och som ska använda den i framtiden vara 

delaktiga. I en så pass omfattande förändring som planförslaget innebär är 

det viktigt att inkludera de som berörs direkt förändringen, så som de som 

bor närmast planområdet, men även invånare som bor längre bort från 

planområdet kan ha viktiga insikter och kunskap som är värd att beakta45.  

 
44 Sundbybergs stad. (2020). Verktyg för socialt hållbar stadsutveckling i 
Sundbybergs stad. 
45 Ibid 
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Planarbetet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och det har hittills inte 

gjorts några insatser för att involvera medborgare i utvecklingen av DP 

Västra. Samrådet kommer bli ett viktigt steg för att involvera fler i processen. 

Som tidigare nämnts (avsnitt 5.5) är boende i Hästhagen en viktig grupp att 

inkludera för att fånga upp deras perspektiv och sträva efter bra möte mellan 

tillkommande och befintliga bostadsområden.  

Det blir även viktigt att sedan kontinuerligt arbeta med dialog och 

förankring längre fram i processen. Av särskild vikt blir att arbeta med 

delaktighet inom planområdet och i angränsande planer kopplat till allmän 

platsmark, så som utformningen och programmeringen av 

Järnvägspromenaden, strandpromenaden, aktivitetsparken och eventuella 

lekplatser. Det rekommenderas vidare att förskolepedagoger görs delaktiga i 

utformningen av förskolegård för att säkerställa att gården blir så bra som 

möjligt utifrån ett barnperspektiv.  

5.7 SAMVERKAN  

Samverkan, både internt inom staden och externt med exempelvis 

fastighetsägare, byggaktörer och föreningar, är viktigt för att skapa synergier 

och mervärde46.  

I en tidigare genomförd social konsekvensanalysworkshop där 

tjänstepersoner från staden deltog framkom att samverkan kopplat till DP 

Västra pågår med ett par parter och att några etablerade samverkansform 

finns. Samverkan i olika former pågår med: Fastighetsägarnätverket, 

omkringliggande fastighetsägare, stadskärneföreningen, Anti-Corrosion, 

Båtklubben, Stockholms stad och Trafikverket.  

Slutsatsen från workshopen var att mer samverkan med särskilt fokus på DP 

Västra kommer att behövas framöver. Bland annat behöver samverkan 

utökas med Stockholms stad (stadsbyggnad, exploatering och 

trafikkontoret) om strandpromenaden som bör fortsätta in mot Stockholm 

men även på andra sidan Bällstaån. Vidare behövs även samverkan inom 

staden, och mellan projektet och staden. Särskilt kring 

Järnvägspromenaden, Strandpromenaden och aktivitetsparken med tanke 

på driftsfrågor i framtiden. Även samverkan med Marabouparken lyfts fram 

som viktigt.  

Vidare nämns även att samverkan med Trafikverket kring Mälarbanans 

tunnelmynning, vid kvarter H, blir viktigt både ut säkerhets- och 

trygghetssynpunkt. I detta arbete behöver även Anti-corrosion involveras då 

deras verksamhet också har utpekats som en otrygghetsfaktor.  

Ett medskick från WSP är vidare att samverkan med framtida exploatörer 

kommer vara mycket viktig vad gäller frågor om allmän platsmark och vid 

programmering av planområdet. Vilka verksamheter som lokaliseras inom 

planområdets olika delar kommer att påverka hur platsen nyttjas, vilka som 

kommer röra sig inom planområdet, till vilka platser och när. Vilka 

verksamheter som huseras i de olika bottenplanslokalerna kommer således 

att påverka trygghet, användning och upplevelse av platsen varför 

samverkan kring denna fråga är viktig.    

 
46 Sundbybergs stad. (2020). Verktyg för socialt hållbar stadsutveckling i 
Sundbybergs stad. 
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