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Läsanvisning
Programmet är indelat i fyra olika delar.

Inledning och bakgrund - förklarar programmets relation till övergripande projektmål för
Sundbybergs Nya stadskärna samt detaljplan Västras del i genomförandet av programmets
intentioner.
Stadsbyggnadsprinciper och övergripande principer - hur arbetet inom detaljplan Västra
svarar på de övergripande stadsbyggnadsprinciperna som finns i programmet för Sundbybergs Nya Stadskärna lyfts. Därefter beskrivs planområdets övergripande struktur och
gestaltningsprinciper.
Avgränsning och principer för specifika stadsrum - planområdet har delats in i stadsrum
med olika förutsättningar och karaktär. Dessa beskrivs och principer för hur de olika stadsrummen bör utformas redovisas.
Process och fortsatt arbete - här förklaras hur detta program används i planarbetet för detaljplan Västra och hur det ska bearbetas och användas framåt.

Visualisering av Järnvägspromenaden genom den föreslagna nya bebyggelsen i Dp Västra. Bild: Belatchew arkitekter.
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Inledning och bakgrund
I samband med järnvägens nedgrävning och överdäckning
av sträckan genom Sundbyberg kommer staden att utveckla marken ovan och i närheten av tunneln. Detaljplan Västra
utgör en av de detaljplaner vars föreslagna bebyggelse möjliggör och är del av utvecklingen av Sundbybergs nya stadskärna. Gestaltningsprogrammet är en bilaga till detaljplanen och
syftar till att lyfta och säkerställa viktiga principer för fortsatt
arbete med struktur och gestaltning.

Länsväg 279 / Ulvsundvägen

Järnvägsgatan

Ursviksvägen

Annedal
Sundbybergs Torg/Station

Marabou Parken

Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av kommunstyrelsen i mars 2018. Nya stadskvarter föreslås knyta samman
stadshalvorna och ge kapacitet för en mix av olika stora blandkvarter.
Programmet i sin helhet innebär runt 2000 nya bostäder samt kontor
och service. Ovanpå järnvägstunneln skapas en gata och ett grönt stråk
med gångtrafik, uteserveringar, platsbildningar och mindre parkrum
samt angöring för till exempel färdtjänst och sophantering. Tillsammans
bildar de en 1,4 km lång, grön, urban promenad från Sundbybergs torg
till kommungränsen mot Stockholm i väster via Marabouparken.

LÄGET I SUNDBYBERG
VÄSTRA SUNDBYBERGS NS - Alternativt scenario 2A och B

Syftet med Detaljplan Västra
är att möjliggöra en omvandling av induSUNDBYBERGS
TORG

strikvarter och järnvägsområde till stadsbebyggelse med nya bostadskvarter i samband med järnvägens nedgrävning. I både föreslagna
bostadskvarter och kontorskvarter möjliggörs lokaler, förskolor och
service i bottenvåningar. Bebyggelse med fasader vända mot Marabouparken ska utformas och gestaltas med hänsyn till den kulturhistoriskt
värdefulla befintliga parkanläggningen. Syftet är också att tillgängliggöra
Bällstaån genom en strandpromenad som länkar till befintliga stråk
längs Bällstaviken. Detaljplanen kommer även möjliggöra allmän plats
med en gatustruktur som binder samman befintliga bebyggelseområden
med målpunkter som Marabouparken och Bällstaån via den nya bebyggelsestrukturen.
Gestaltningsprogrammet utgör en bilaga till detaljplanen som ställs ut
på samråd under juli-augusti 2022. I detta skede av planprocessen syftar
gestaltningsprogrammet till att beskriva den föreslagna strukturen samt
belysa önskvärda principer för struktur och gestaltning. Gestaltningsprogrammet beskriver dels detaljplaneområdet som helhet, dels åtta stycken
stadsrum utifrån upplevelsen från allmän platsmark. Programmet lyfter
också frågor som behöver utredas och tas omhand under fortsatt planarbete. Avsikten är att arbeta vidare med gestaltningsfrågor på en mer
detaljerad nivå framåt i processen. I gestaltningsprogrammet kommer
då krav kopplade till gestaltning, kvalitet och utformning för respektive
kvarter förmedlas och klargöras för framtida involverade aktörer.

VASASTAN

Överst: Programområdet och dess geografiska kontext.
Mitten: Planområde för Dp Västra och dess kvarter med beteckningar.
Nederst: Planavgränsningar detaljplaner inom programområdet för SNS.
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Stadsbyggnadsprinciper SNS

Kompletterande grönytor för boende skapas på gårdar och
takterrasser. Delvis kan gröna terrasser bidra till upplevelsen av omgivande stadsrum som grönare.

En stark knutpunkt

Trygga och trivsamma stadskvarter

Sammanlänkad stad
I planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna, SNS, beskrivs övergripande stadsbyggnadsprinciper som är vägledande för utvecklingen
inom efterföljande delprojekt och detaljplaner
inom programområdet. Vilka dessa principer är
och hur föreslagen struktur inom detaljplan Västra
svarar mot dessa redovisas på denna sida.
För fullständig beskrivning av de övergripande
stadsbyggnadsprinciperna för SNS - läs vidare i
Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna,
2018-03-13.
En stad för alla

Strukturen i Dp Västra uppmuntrar till rörelse i öst-västlig
riktning och gestaltningen av allmän plats uppmuntrar till
att röra sig mot stationen till fots eller med cykel. Förbindelsen till och från stationen behöver vara stark men detta
säkerställs inom övriga projektet, framförallt inom Dp
Järnväg.

En grönare stad

Dp Västra utgör en stomme i sammanlänkandet av
Sundbyberg. Strukturen möjliggör en sammanhängande
stadsmiljö som bidrar till att länka samman intilliggande
stadsdelar med Bällstaån, Marabouparken, Annedal och
Sundbybergs stadskärna.

Kulturhistorien lyfts fram

Bebyggelsen inom detaljplanen som omgärdar Järnvägspromenaden stärker möjligheten att skapa goda mötesplatser. Längs Bällstaån finns goda möjligheter till trivsamma
mötesplatser för blandade åldrar under stora delar av året.
Strandpromenaden har ett fint söderläge och ligger lågt i
terräng, vilket minskar exempelvis vindstörningar. Inom
planområdet finns stora höjdskillnader vilket försvårar
tillgängligheten för alla. Tillgänglighetsfrågan behöver
studeras vidare så att den kan bli så bra som möjligt med
tanke på de svåra förutsättningarna. Inom Dp Västra löper
starka öst-västliga stråk med kompletterande tvärstråk
som knyter samman området med Sundbyberg i stort när
barriären som järnvägen utgår överbryggas. Fotgängare,
cyklister och kollektivtrafik prioriteras och det är viktigt
att gestaltningen stödjer kommunens målstyrda arbete
gällande mobilitet.

Främsta grönytan inom planområdet finns längsmed Bällstaån och ovanpå överdäckningen längst i väster (stadsrum Västra porten). Området kommer att upplevas grönt
då Järnvägspromenaden löper genom planområdet och
Marabouparken finns direkt i anslutning till planområdet.
Det är viktigt att gestaltningen av bebyggelsen samspelar
med park- och gaturummen inom Järnvägspromenaden
och Marabouparken. Planen föreslår en tät stadsmiljö
vilket gör att det är extra viktigt att skapa gröna stadsrum.
Träd och växtlighet tar ner skalan på stadsrum samt ger
variation i rumsupplevelse och årstidsväxling. Detta för att
tillgodose ett gott mikroklimat både för växtligheten och
för att skapa bra vistelseytor.
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Dp Västra kommer att få en annan karaktär och stadsmässighet än omkringliggande områden. Det är därför
mycket viktigt att beakta mötet med kulturhistoriskt viktiga platser, särskilt mötet mot Marabouparken. Det görs
genom anpassad skala, volymmässig uppbrutenhet och
ståndsmässig, kvalitativ arkitektur som i materialval och
utformning möter upp platsens historia. Krav på gestaltning, kvalitet och materialitet kommer arbetas vidare med
i planprocessen.

I Dp Västra är det viktigt att arbeta med upplevelsen
av skalan på bebyggelsen, vilket görs genom medveten
gestaltning av till exempel sockelvåningar och takfotshöjd.
Gestaltningen av allmän plats behöver säkra trivsamma
och omhändertagna stadsrum där det är tryggt att vistas.
Levande bottenvåningar är särskilt viktigt där det finns
risk för otrygga platser samt i goda lägen som uppmuntrar
till vistelse, exempelvis längsmed Bällstaåns nya parkstråk
och bebyggelsen som möter Marabouparken.
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Strukturens principer
Bebyggelsen och stadsrummens struktur avgörs
av många faktorer. Hur strukturen för Dp Västra
formats och hur bebyggelsen förhåller sig till sin
omgivning och vilka miljöer den skapar beskrivs
övergripande här.

Förhållande till omgivning
Den nya mark som tillskapas i samband med medgrävning
och överdäckning av spårområdet blir en samlande länk
mellan norra och södra delen av Sundbybergs centrala delar och utformas delvis som ett parkstråk. Detta parkstråk,
kallat Järnvägspromenaden, ingår formellt i Dp Järnväg
men löper genom hela Dp Västra och delar planområdet
i två delar - en del norr om Järnvägspromenden med fem
kvarter och en del söder om, också med fem kvarter.
Planområdet, och därmed också kvarteren, formas starkt
av yttre faktorer som befintlig bebyggelse, viktiga stråk och
parkrummet Marabouparken. Bland annat medför dessa
ramar ytmässiga begränsningar, topografiska utmaningar
och särskilda former på vissa kvarter som möter Marabouparkens böjda utbredning. Kvarteren har också stor
variation av storlek och form och olika kvarterstypologier
lämpar sig därför inom olika delar.

Stråk och mötesplatser
Utanför men i närheten av planområdet finns god tillgång
till grönska i form av Marabouparken och Järnvägspromenaden. Planområdet angränsar också direkt till Bällstaån
där parkstråket kommer innehålla grönska och ha direkt
vattenkontakt. Dessutom är både stråket längs ån och
Marabouparken orienterade mot söder vilket skapar ytterligare mervärde i form av solbelysta platser att vistas på.
Inom bebyggelsestrukturen i DP Västra är det främsta och
mest samlande stadsrummet det stråk och parkrum som
Järnvägspromenaden utgör. Detta stråk ligger dock utanför
detaljplanen för Dp Västra och ingår istället i Dp Järnväg.
Inom de delar av Järnvägspromenaden som direkt ansluter
till bebyggelsen i Dp Västra återfinns flera mindre platsbildningar och parkrum, fruktlund och aktivitetsytor.

Strandpromenaden längs Bällstaån tillgängliggör vattnet
och bygger vidare på och öppnar upp det åstråk som, genom genomförande av denna plan, kommer att sträcka sig
hela vägen från Ulvsundasjön, genom Solna, genom hela
Sundbyberg fram till kommungräns mot Stockholm stad
vid Annedal och vidare hela vägen in till Stockholm city.
Broar möjliggör koppling över till Annedal och Bromma.
Fotgängare kan i detta stadsrum röra sig fritt då det inte
finns någon cykelbana och endast leveranser, eventuell
angöring och driftsfordon kommer röra sig här i gångfart. Detta stråk kommer ha varierande utformning och
innehålla både vegetation, gröna ytor, hårdgjorda ytor och
solbelysta bryggor med god vattenkontakt.
Höjdskillnaden mellan Strandpromenaden och Järnvägspromenaden är dock avsevärd, som mest mellan 8 och
10 meter, vilket försvårar tillgängliga kopplingar. Väster
om kvarter H, mellan kvarter E2 och F och mellan kvarter F och G kommer trappor finnas som binder samman
nivåerna. Längs Löfströmsvägen kommer den tillgängliga
kopplingen mellan Järnvägspromenaden och Strandpromenaden att finnas.

Volymhantering och skala
Vissa kvarter inom Dp Västra är en fortsättning av den
form och skala som återfinns inom befintlig stadsstruktur i
centrala Sundbyberg med slutna kvarter med längre sidor
mot norr och söder och kortare mot öst och väst.

Från väster kommer planområdets bebyggelse vara väl
synligt med högre byggnader som en port till centrala
delarna av Sundbyberg. Från öster och centrum kommer
bebyggelsen utmärka sig med en skyline av högre accenter
i kvarteren.

Mot Järnvägspromenaden, som är ett generöst stads- och
parkrum, tillåts bebyggelsen trappa upp i volym och skapa
en höjdrygg med jämn takfot med uppstickande högdelar.
Bebyggelsen trappas istället ner mot närliggande kvartersoch villaområden i norr. Även mot Bällstaån och Marabouparken trappas bebyggelsen ner något och husvolymerna
bryts också upp så att kortare fasadlängder möter upp
parkrummet där, likt hur bebyggelsen ter sig på Annedalssidan.

Samtliga huvudstråk, Järnvägspromenaden, Järnvägsgatan
och Strandpromenaden, har en öst-västlig orientering.
Samtliga tvärstråk som korsar planområdet har därför stor
betydelse för sammanlänkningen av den nya bebyggelsen
och de allmänna platserna inom planområdet med omgivande befintliga områden och miljöer. Dessa tvärstråk
tillgängliggör området, skapar gena kopplingar, stärker
siktlinjer och bidrar med fler gröna stadsrum i en stadsmässig miljö.
Då viss bebyggelse, på grund av skala eller typologi,
kommer att helt eller delvis ha bristande tillgänglighet till
gröna bostadsgårdar skapar bebyggelsen genomgående
plats för solbelysta terrasslägen som kan komplettera mer
gröna mötesplatser och vistelseytor för de boende.
Då viss bebyggelse, på grund av skala eller typologi,
kommer att helt eller delvis ha bristande tillgänglighet till
gröna bostadsgårdar skapar bebyggelsen genomgående
plats för solbelysta terrasslägen som kan komplettera mer
gröna mötesplatser och vistelseytor för de boende.
Stråk och mötesplatser som finns inom och i anslutning till planområdet och formar strukturen och dess kvarter.
Illustration: Urban Minds
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Volymdiagram över föreslagen struktur av Belatchew arkitekter
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Illustrationsplan för Dp Västra av Sweco
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Strukturens principer

Huvudsaklig användning/funktion

Grönska

Trafik

Diagrammet visar på huvudsaklig användning på kvartersnivå, alltså den
användning som dominerar inom kvarteret i sina helhet. Inom samtliga
kvarter inom planområdet tillåts verksamhetslokaler för att bidra till aktiva
och livfulla stadsmiljöer och möjliggör ett blandat utbud av användning på
stadsdelsnivå.

Diagrammet visar på var grönska inom allmän plats finns inom och i direkt
anslutning till planområdet både i form av grönare gaturum och parkytor.

Diagrammet visar var huvudsakliga trafikstråk löper samt var gångfartsytor
finns inom och anslutande till planområdet.

Användning i bottenvåningar

Stråk och målpunkter

Siktlinjer

Diagrammet visar vilka kvarter som planläggs för att kunna innehålla förskoleverksamhet. Kvarteren har valts för att de är störst och därmed även har störst
gårdsytor.

Diagrammet visar viktiga stråk och målpunkter inom och angränsande till
planområdet (återfinns i större storlek på föregående sida).

Diagrammet visar var siktlinjer genom bebyggelsestrukturen finns. Strukturens
disposition stärker siktlinjer från angränsande gator norrifrån samt bibehåller
vyer mot och över Marabouparken och dess kulturhistoriskt viktiga byggnader
samt över årummet.
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Övergripande
gestaltningsprinciper
Vilka gemensamma och/eller generella principer
för gestaltning av bebyggelsen i Dp Västra
finns? På följande sida beskrivs dessa på ett
övergripande sätt. För varje övergripande
kategori listas aspekter som framåt i processen
behöver studeras vidare samt säkerställas och
regleras. Dessa hittar du i punktlistorna under
respektive rubrik nedan och tillsvidare är dessa
medskick till efterföljande planarbete.
Kvarteren har en stor variation av storlek och form. Olika
kvarterstypologier föreslås därför för de olika kvarteren för
att kunna ge alla lägen vissa utvalda grundkvaliteter. Dessa
grundkvaliteter är:
• Husvolymer i kvartersgräns för att markera / strukturera
gaturummet / stadsrummet (detta krav bör enbart gälla
för sockelvåningar).
• Bottenvåningar som möjliggör lokaler och entréer direkt
mot allmän platsmark.
• Tillgång till halvprivata avskilda gårdar i markplan eller på
takterrass.

Skala och variation
Bebyggelseskalan blir lägre mot befintlig bebyggelse i norr
och mer uppbruten mot årummet och Annedal i söder.
Indrag och takforthöjder regleras för de flesta gaturum.
Centralt mot Järnvägspromenaden skapas en höjdrygg där
bebyggelsen är som högst. Generellt förekommer en mer
öppen/uppbruten struktur mot söder för mer ljusinsläpp
på gårdar och bättre dagsljusmöjligheter.
• Förhöjd och tydligt markerad sockelvåning mot samtliga
gator/platser för att bland annat bidra till stadsmässighet. Denna bör kravställas i reglering om minsta våningshöjd om 4 meter.
• 6-vånings takfotshöjd längs Järnvägspromenaden
• 1,5 - 2-vånings sockelmotiv mot Strandpromenaden
• 4-vånings takfotshöjd mot Järnvägsgatan
• Höga byggnadsdelar inom kvarter begränsas i utbredning för att uppfattas som smäckra, markera Järnvägspromenaden men samtidigt inte dominera gaturummets
takfotshöjd

• Planens bebyggelseskala är beräknad på byggnation med
trästomme vilket medför något högre byggnadshöjd per
våning. Detta är del av programmets målsättning och bör
följas upp genom reglering i kommande planskede

Byggnader och dess fasader
Gestaltningen mot huvudstråken är viktigare än mot övriga gator och variation inom kvarteren kan tillåtas. Istället
för enhetlighet runt hela kvarteret kan kvarteren därför ses
som flera byggnader som står ihop snarare än en enhet.
Variation och detaljering i byggnaders fasader, genom
exempelvis indelning i vertikal- eller horisontalled, bör
eftersträvas för att ge bebyggelsen tydlig karaktär och ge
stora och höga byggnadsvolymer läsbara delgestalter och
ett bearbetat uttryck.
• Fasader utförs generellt med sockelvåningar som markeras och utförs i gedigna material så som tegel eller natursten samt med högre grad av öppenhet (mängd fönster)
• Behov av generella och/eller specifika regleringar kring
gestaltnings och materialitet behöver utredas och arbetas in i fortsatt planarbete.
• Bostadsentréer vänds mot gator och genomgående bostadsentréer ska finnas där detta är möjligt. Sekundärentréer ska eftersträvas även mot gator/gränder och stråk
dit angöring inte sker
• Generella balkongbegränsningar om att inga utstickande
balkonger får förekomma nedan våning tre mot allmän
plats. Balkongreglering bör även innehålla begränsningar
av dimensioner i både djup och längd av fasad (förslagsvis max 1,2 m utskjutande från fasad och max utgöra 1/3
av fasadlängd per våningsplan). Mot Järnvägspromenaden bör mer specificerad reglering förekomma om
att tillåta enbart grunda/franska balkonger (max 0,5 m
utskjutande) på byggnadsdelarna vars fasader som står i
liv med gatan.
• Bostäder i bottenplan har en golvnivå som är upphöjd
från gatans nivå genomgående genom planområdet för
att bidra till en stadsmässig känsla och till bostadskvalitet. Bör regleras genom bestämmelse om lägsta nivå
ovan mark för färdigt golv i bostäder.

Mark och vegetation
Inom planområdets gränser finns begränsat med grönytor,
men en del planteringsytor i gator och på platser. De flesta
närliggande grönytorna ligger utanför planområdet, inom
Järnvägspromenaden eller Marabouparken.
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• Trädplanteringar i gatumiljö ska finnas i samtliga gator
utom där ledningar av tekniska skäl gör detta omöjligt,
som i Järnvägsgatan
• Vid trappor och murar ska inslag av grönska och vegetation finnas
• Markbeläggning ska variera och verka rumsindelande.
Smågatsten som markmaterial bör återfinnas i någon
mängd i samtliga stadsrum. Få nivåer (kantstenar)
eftersträvas och olika markbeläggning får istället gärna
indikera indelningen av gaturummet, exempelvis för
cykelbanor och gångfartsområden

Funktioner och användning
Stadsdelen kommer domineras av bostäder men en blandning av användningen eftersträvas, särskilt i strategiskt
viktiga lägen, så som mot Marabouparken, Strandpromenaden och i gatuhörn mot stora stråk.
• Krav på förhöjd bottenvåning oavsett användning för
en ökad flexibilitet över tid och möjlighet till förändrat
innehåll
• Lokaler för verksamheter möjliggörs i bottenvåningar i
alla kvarter. Strategiskt viktiga lägen behöver identifieras
där krav på lokaler görs. Exempel på sådana lägen kan
komma att bli korsningspunkter, längs Löfströmsvägen/Marabouparken, kring kontorskvarteren och längs
Strandpromenaden.
• Förskolelokaler i bottenvåningar placeras mot, ur trafiksynpunkt, lugna gatupartier, och inom kvarteren med
störst gårdar
• Ljussättning och konst kan med fördel utmärka särskilda
platser inom planområdet samt bidra med trivsel till ytor
som annars kan riskera att uppfattas som otrygga

Nivåer
Flera kvarter behöver handskas med olika marknivåer
kring kvarteren. Detta ställer krav på utformningen.
• I gator som ansluter till olika marknivåer ska kopplingar i
form av trappor finnas för att förbinda dessa i lägen där
detta är möjligt
• Trappor och murar som tar upp nivåskillnaderna söder
om Järnvägspromenaden utförs kvalitativt i gedigna
material, så som tegel och natursten
• Där möjligt får gärna plats för vistelse och sittplatser knytas till dessa murar och trappor som uppkommer
• Trappor och ytor som ansluter till dessa ska ha god och
trivselskapande belysning för ökad känsla av trygghet

• Sekundärentréer bör finnas mot dessa tvärgator med
trapplösningar om byggnadens inre disposition tillåter
detta
• Byggnaders möte med mark behöver särskilt studeras
där kvarter byggs som ansluter till olika markhöjder

Kulturmiljö
Den nya bebyggelsen tillkommer i gränslandet mellan
gamla Stenstaden och Industristaden. Element, utformning och material bör återspegla detta för att knyta an
till historien, samtidigt som den får tillåtas ha sin egna
samtida identitet och gestaltning.
• Ny bebyggelse, norr om Järnvägspromenaden bör i skala,
material och färgsättning, relatera till stenstaden och
anslutande bebyggelse.
• För nya byggnader söder om Järnvägspromenaden är det
industriarkitekturens solida och robusta volymer i tegel
som bebyggelsen bör ta fasta på
• Ny bebyggelse placeras i gatuliv (gräns mot allmän plats)
för att stärka stadsmässigheten och rama in stadsrummen. Detta är särskilt viktigt mot Marabouparken, årummet och Järnvägspromenaden.
• Bebyggelsen ska ha jämna takfotshöjder för att följa den
5-6 våningsskala som råder längs liknande gator i rutnätsstaden. Där ny bebyggelse ansluter direkt till befintlig ska
takfotshöjd/indrag samspela med höjd på den befintliga
bebyggelsen. Bebyggelsen tillåts dock efter indrag att
vara högre än så.

Fortsatt genom detta planprogram kommer åtta stycken
stadsrum att beskrivas mer ingående för att belysa särskilda behov och aspekter inom olika delar av planområdets bebyggelse, likt de som listats ovan för planområdet
i sin helhet.
Inom varje stadsrumsbeskrivning kommer en ruta finnas,
likt denna, där aspekter listas som är särskilt viktiga att
utreda och arbete vidare med och som behöver säkerställas för att respektive stadsrum ska bli väl gestaltat och
utformat. Dessa punkter är medskick till vidare skeden
i planprocessen gällande gestaltning, utformning och
kvaliteter. Delvis är de också förslag på aspekter som
framåt eventuellt bör regleras i plankarta eller säkerställas
genom avtal.
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Stadsrummens utbredning
För att lättare beskriva ambitionerna för planområdets
utformning har det delats upp i olika stadsrum som har
olika karaktär. I följande del av detta program kommer
förutsättningarna, ramarna och ambitionerna för utformning
av respektive stadsrum att redovisas. Inom varje stadsrum
beskrivs mark, vegetation, innehåll, skala och hur bebyggelsen
bör utformas i grova drag. Inom varje stadsrumsbeskrivning
listas viktiga aspekter att arbete vidare framåt i processen i
turkosa rutor. Här nedan beskrivs de olika stadsrummen, dess
lokalisering och avgränsning.

Järnvägsgatan
Järnvägsgatan får en ny karaktär jämfört med idag då ny bebyggelse kommer
att ansluta tätt intill gatan. Stadsrummet löper genom hela planområdet i
öst-västlig riktning och utgör gräns mellan befintligt och nytt.

Järnvägspromenaden
Järnvägspromenaden ingår inte formellt inom gränserna för Dp Västra men
utgör likväl det största samlande allmänna gatu- och parkrummet genom hela
strukturen. All ny bebyggelse inom detaljplanen angränsar till detta stadsrum.

Gröna tvärstråken

Strandpromenaden
Strandpromenaden är främst ett gångstråk längs Bällstaån vars utsträckning
går från stadsdelens västra ände fram till mötet med Löfströmsvägen och bron
över till Annedal.

Två tvärstråk i norr är lugnare kvartersgator, dit enbart angöringstrafik tillåts.
Dessa två kvartersgator utgör en kategori av stadsrum som har en viktig funktion både gällande grönska och siktlinjer.

Västra porten

Södra tvärstråken

Platsen där stadsdelen och järnvägsöverdäckningen börjar och slutar åt
väster. Platsen blir en port till stadsdelen och till Sundbybergs stadskärna
och ramas in av den nya bebyggelsen inom Dp Västra.

Stråken mellan kvarteren söder om Järnvägspromenaden. Stråken utmärker sig
genom att de behöver hantera stora höjdskillnader mellan Strandpromenadens
lägre nivå och Järnvägspromenadens högre nivå.

Norra tvärgatorna

Mötet med Marabouparken

Tvärgator med fordonstrafik mellan kvarteren i norr. Gaturummen är
förhållandevis stora med mycket trafik och rörelse samt kopplingar mellan
planområdets föreslagna bebyggelse och anslutande stadsdelar.
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Stadsrummet utgörs av den nya bebyggelsen som ansluter till och möter upp
Marabouparkens gräns mot Löfströmsvägen. Stadsrummets utbredning utgör
Marabouparkens nya fond mot nordväst.
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Ljusa kulörer/fasadmaterial
som samspelar med befintlig
bebyggelse

Indragna våningar
ovan våning 4
Gröna terasser berikar
gaturummet

Förgårdsmark/villaträdgårdar
bidrar med grönska till
stadsrummet

Järnvägsgatan

4-vånings
takfotshöjd/indrag

Skala och variation

Sockelvåning markeras
genom särskiljan
gestaltning

Järnvägsgatan blir ett smalt gaturum i förhållande till bebyggelsens
skala. Det är också ett stadsrum där den nya stadsbebyggelsens
skala möter både befintlig villabebyggelse och befintlig äldre
stadsbebyggelse.
För att minska den upplevda skalan återfinns en gemensam och jämn
takfotshöjd på 4 våningar som samspelar med höjden på den befintliga
stadsbebyggelsen längs gatan. Där byggnader är högre än 4 våningar
görs ett generöst indrag av de översta våningarna.

Tvärstråkens vegetation
”spiller ut” i Järnvägsgatan

Generösa indrag av de översta våningarna breddar upplevelsen
av gaturummet och släpper in mer ljus på gatan. De högre
byggnadsdelarna har smala sidor vända mot norr och befintlig
bebyggelse. Vid indragen finns möjlighet att skapa terrasser med plats
för grönska som kan bidra både till bostadskvaliteter och till gatans
upplevda grönska. Där befintlig villabebyggelse finns blir gaturummet
grönare genom villaträdgårdarnas gröna karaktär.

Förhöjd bottenvåning
möjliggör för lokaler och
bidrar med stadsmässighet

Krav på lägsta nivå för färdigt
golv för bostäder inom förhöjd
bottenvåning

Skalan på bebyggelsen och gatans orientering gör att gatan främst
kommer ligga i skugga. Detta kan komma att vara positivt i en tät
stadsmiljö vissa delar av året.

Golv
Då gatusektionen på grund av ledningsdragningar inte har plats för
planterade träd blir markbeläggningen extra viktig. En varierande
markbeläggning inom gatan kan verka rumsskapande och förmedla
kvaliteter. Möten med tvärgatorna blir viktiga då dessa har möjlighet
att innehålla en grönska som kan ”spilla in” i Järnvägsgatans
upplevda stadsrum.

Innehåll

Väggar

Då gatan i sin relation till Järnvägspromenaden blir något mer av en
sekundär parallellgata försvåras möjligheten till publika funktioner.
Norrläget och den goda tillgängligheten gör dock att verksamheter som
livsmedelsbutiker, närservicebutiker och gymlokaler kan passa här som
inte nödvändigtvis behöver eller vill ha solinstrålning i lokalerna. Där
tvärgator, särskilt de Norra tvärgatorna, ansluter finns större potential
till varierat innehåll på grund av fler människor i rörelse kring dessa
korsningspunkter.

Materialval för den nya bebyggelsen är viktigt för att möta befintlig
bebyggelse. Då gatusektionen är smal och mot norr är ljusare
fasadkulörer att förespråka. Bebyggelsen kan exempelvis fånga upp
material och färgpalett från stadsbebyggelsen den möter.
Sockelvåningar markeras och ska vara förhöjda för att göra plats
åt lokaler där detta passar. Takfotshöjden om 4 våningar ska
göras tydlig längs hela gatan. Fasaduttrycket kan varieras mellan
lågdelarna och högdelarna.
Då möjlighet till vegetation i gatumiljö saknas kan bebyggelsen med
fördel bidra med grönska på exempelvis terrasser och tak.

Löst möblemang/
planteringar kan nyttjas

Eftersom ledningsstråk omöjliggör trädplanteringar inom
Järnvägsgatan kan möjligheten att använda löst möblemang
och planteringar i flyttbara kärl studeras. Grönskan i befintliga
villaträdgårdar är en stor tillgång för gatans upplevelse och variation.

Körbanan längs Järnvägsgatan kommer att enkelriktas och
trafikmängden minskas därmed avsevärt. Refuger kommer att begränsa
hastigheten. Gatan kommer även innehålla tydliga, flacka och raka
cykelbanor mot centrala Sundbyberg samt plats för fotgängare.
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Viktiga aspekter att arbeta vidare med, reglera eller säkerställa för Järnvägsgatan:

• Gemensam höjd för takfot/indrag på 4 våningar längs gatan
• Möte med befintlig bebyggelse - kulör och material som ljusar upp
miljön och kopplar till omgivande bebyggelse
• Olika markbeläggning som skapar indelning och rumslighet
• Möjligt att studera och identifiera strategiskt goda lägen för krav
på lokaler
• Utreda möjligheten till löst möblemang och grönska.

Högdelar skapar
höjdrygg längs
Järnvägspromenaden

Gröna terasser berikar
gaturummet

Järnvägspromenaden
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Indragna våningar
ovan våning 6
Högdelar kan med
fördel ha särskiljande
gestaltning

Skala och variation

6-vånings
takfotshöjd/indrag

Järnvägspromenaden är ett generöst stadsrum med sina cirka 34
meters bredd och nära 1,5 kilometers längd i sin helhet. Dess storlek
gör att stadsrummet tål något högre bebyggelse. Bebyggelsen
inom planområdet utformas så att den får en höjdrygg längs
Järnvägspromenaden. Bebyggelsen har dock en genomgående jämn
takfotshöjd på 6 våningar. Därefter görs indrag från gatuliv vilket
påverkar upplevelsen av våningshöjden på fotgängarnivå då de högre
byggnadsdelarna skyms av de lägre delarna, sett från gatan. Mer
himmel syns från gatan och mer ljus faller in.
Grunda/franska
balkonger får finnas
från våning 3 och
uppåt

Bebyggelsens höjdskala går från 6 till 13 våningar och varieras mycket
i höga och lägre delar, långa och korta fasadlängder.

Golv
Då Järnvägspromenaden inte ingår i planområdet för Dp Västra
hänvisas gällande markbeläggning och användningsytor till
planhandlingarna och gestaltningsprogrammet för Dp Järnväg.

Väggar
Sockelvåningar är förhöjda och utformas utmärkande i stringent
fasadlinje för stadsrummet i sin helhet. Fasadmaterial tar inspiration
från Industristadens och Stenstadens materialitet och kan mot
detta stora stadsrum tåla att vara mörkare i sina kulörer. För att
stärka promenadens stadsmässighet och publika känsla föreslås
enbart grunda och franska balkonger tillåtas mot detta stråk från
våning 3 och uppåt. För högdelarna som fortsätter ovan våning
6 kan balkonger få ha större dimensioner då dess påverkan på
stadsrummet inte är lika stor.
Stråket blir ett av stadens viktigaste stadsrum. Bebyggelsen ska
återspegla denna ståndsmässighet och fasader mot promenaden
utformas med hög kvalitet avseende material och detaljering.
Inga privata bostadsentréer (exempelvis radhusentéer) tillåts mot
Järnvägspromenaden, men byggnadsgemensamma entréer och
sekundärentréer stärker rörelser i gatumiljön.

Sockelvåning markeras
genom särskiljan
gestaltning

Förhöjd bottenvåning
möjliggör för lokaler och
bidrar med stadsmässighet
Krav på lägsta nivå för färdigt
golv för bostäder inom förhöjd
bottenvåning

Innehåll
Främst bostadsbebyggelse möter detta stråk även om kontor möter det
i höjd med Marabouparken. Förskolelokaler i bottenvåningar ansluter
också delvis mot stråket. Lokaler tillåts genomgående i bottenvåningar
och möjlighet att identifiera många strategiskt goda lägen för krav på
lokaler finns längs detta stråk.
Järnvägspromenaden är uppdelad i delpartier som utformas olika
och har varierande innehåll. Promenaden kommer också att bitvis
innehålla mycket trafik, inklusive busstrafik, om än inte längst västerut
där park, lek och vegetation dominerar.
Läs mer i Gestaltningsprogram för Dp Järnväg.
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Viktiga aspekter att arbeta vidare med, reglera eller säkerställa för Järnvägspromenaden:

• Gemensam höjd för takfot/indrag på 6 våningar längs gatan
• Specifika begränsningar av balkonger (dimensioner/överhäng
osv) utöver de föreslagna generella för hela planområdet. Enbart
franska eller mycket grunda balkonger bör finnas mot detta stråk.
Möjlighet till indragna balkonger kan dock utredas.
• Kulör och material som är robusta och anspelar på stenstadens
och industristadens palett bör vara vägledande för gestaltningen
längs Järnvägspromenaden
• Bör utredas om högdelarna kan tillåtas en friare gestaltning än de
lägre våningarna
• Möjligt att studera och identifiera strategiskt goda lägen för krav
på lokaler
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Högre byggnadsdelar med
korta fasadlängder skapar
ett resligt uttryck

Strandpromenaden

Gestaltade murar och
trappor i gedigna material

Jämn takfotshöjd längs
promenaden
Balkonger tillåts från
våning 3 och uppåt

Skala och variation

Förhöjd bottenvåning
möjliggör för lokaler och
bidrar med stadsmässighet

Kvarter H, G och F utgör brygga mellan Järnvägspromenaden
och Strandpromenaden. För att skapa god boendekvalitet och bra
ljusförhållanden på gårdarna öppnas kvarteren upp mot söder.
Bebyggelsens skala mot årummet upplevs punktvis som hög och
förstärks av de höga nivåskillnaderna upp mot Järnvägspromenaden.
Sockelmotiv i 1,5 till 2-våningsskala tar ner den upplevda skalan mot
årummet. Även uppbrutenheten av husvolymerna bidrar till ett lättare
och mer högrest uttryck. Den höga muren mellan kvarter G och H och
baksidan av trappan mellan kvarter F och G ska särskilt omhändertas
och om möjligt sammankopplas med bebyggelsens gestaltning och
utformning.

Golv
Årummet tillgängliggörs i två nivåer. Strandpromenaden är främst
en gångfartsyta som har som första prioritet att vara ett stråk för
gående och fungera för vistelse. Närmast bebyggelsen löper en
hårdgjord, angöringsbar yta som skapar ett stabilt och användbart
stadsrum. Närmare vattnet löper en bryggkonstruktion i trä som i
högre utsträckning tillgängliggör vattnet för fotgängare och skapar
platsbildningar med sittplatser nära vattnet. Träbryggan möter
gestaltningsmässigt upp strandpromenaden på Annedalssidan och
bidrar till att ett gemensamt, sammanhållet vattenrum skapas runt
Bällstaån i sin helhet.
Grönskan längs stråket verkar rumsbildande och kan förstärka
indelning av Strandpromenaden i olika stråk och platser utmed
dess längd. I årummet kommer strandlinjen och den omslutande
grönskan att spela en särskilt viktig roll - både ur ett ekologiskt
perspektiv och ur ett vistelseperspektiv. Söderläget ger utmärkt
solläge men kräver grönska som bidrar till skugga för att öka
vistelsevärdet på platsen.

Väggar
Bostäder bör undvikas i understa våningen. Om förekommande
är dessa upphöjda i förhållande till anslutande marknivå, likt i
resten av planområdet. Istället bör kommersiella, föreningslokaler
eller bostadsgemensamma lokaler placeras mot stråket för att få en
öppnare fasadutformning som kan bidra med ögon på promenaden.
En blandning av funktioner, särskilt publika, i bottenvåningarna kan
bidra med nya målpunkter i denna del av staden. Oavsett innehåll

Bebyggelsen är uppbruten
mot söder och Bällstaån
Angöringsbart stråk
närmst husen

Trappor och platser med
vattenkontakt skapar
vistelsevärden

Bostäder bör undvikas
i bottenvåning mot
Strandpromenaden. Om
förekommande ställs krav på
lägsta nivå för färdigt golv

Blandad vegetation
verkar rumsbildande

Bryggpromenad

så är det av vikt att fasader inte blir slutna då aktiva bottenvåningar
skapar en tryggare miljö för vistelse i intilliggande stadsrum.
Sekundärentréer är viktiga mot Strandpromenaden. Både för boendes
tillgänglighet till Järnvägspromenaden och Strandpromenaden direkt
från bostadskvarteret men även för att bidra med liv och rörelse längs
stråket.

Innehåll
Strandpromenaden planeras som ett rekreativt stråk som binder
samman Löfströmsvägen med konstbron till Annedal i Stockholm stad,
längst i väst. I nord-sydlig riktning binder Strandpromenaden samman
med tvärstråkens trappor från Järnvägspromenadens övre marknivå.
Detta södervända och trafikfria stråk mot vattnet har många kvaliteter
och möjlighet för en variation av innehåll och funktioner finns.
Utöver lokalerna i bottenvåningar utgörs anslutande byggnader av
bostäder.
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Viktiga aspekter att arbeta vidare med, reglera eller säkerställa för
Strandpromenaden:

• Att lågdelar och släpp regleras mot årummet
• Utreda möjlighet att hitta en gemensam horisontallinje i bebyggelsens utformning längs Strandpromenaden för att skapa en
sammanhållen struktur och uttryck i stadsrummet
• Kulör och material - bland annat undersöka möjligheten till större
inslag av trä längs Strandpromenaden
• Möjligt att studera och identifiera strategiskt goda lägen för krav
på lokaler
• Studera möjligheten till leveranser och om dessa kan ske via garage från anslutande gator för att minimera mängden trafik längs
stråket
• Om tekniska lösningar för att skydds från markbuller från Bromma
behövs måste det utredas hur dessa på ett kvalitativt och genomtänkt sätt kan integreras i bebyggelsens utformning och möjligen
även utreda om de, i en eventuell framtid utan markbuller, kan tas
bort.
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Resliga och höga byggander
skapar en port till Sundbyberg
och ramar in vyn in mot
stadskärnan

Det exponerade läget ställer
höga krav på utformning och
gestaltning

Västra porten

Indrag av bebyggelsen i
angränsande stadsrum ger
form åt byggnaderna och
skapar terasslägen

Skala och variation
Bebyggelseskalan i detta stadsrum är hög och annonserar dess läge
och funktion som entréport till Sundbybergs stadskärna från väster.
Takfotsnivån följer resterande längs Järnvägspromenaden med en
6-våningsskala.

Utanpåliggande balkonger får
inte finnas inom riskzon

Den upplevda skalan tas ner genom indrag på flera olika sidor och
nivåer i kvarteren där terrasslägen möjliggör för grönska att ta plats i
bebyggelseutformningen.

Förhöjd bottenvåning
möjliggör för lokaler och
bidrar med stadsmässighet

Golv
Marken inom delar av stadsrummet ingår i Järnvägspromenaden
och därmed Dp Järnväg. Inom denna del av Järnvägspromenaden
är grönska, lek och aktivitet dominerande och hårdgjorda
ytor färre. Slänten som förbinder Järnvägspromenaden och
Strandpromenaden ingår i stadsrummet. Användbarheten är
begränsad, både ovanpå överdäckningens västligaste ytor som i
slänten ner mot Strandpromenaden, på grund av att ytorna ingår
i riskzon och stadigvarande vistelse inte får uppmuntras. Genom
flera större grönytor blir Västra porten som stadsrum en grön port
till Sundbyberg. Här föreslås en nedsänkt äppellund som tar sig ned
i slänten mot Bällstaån. En grönskande miljö gjord för betraktelse
istället för vistelse på grund av skyddsbestämmelserna för riskzon.
Slänten ner från Västra porten till Strandpromenaden är brant och
omöjliggör för ramplösningar, men en lätt trappförbindelse kopplar
samman de olika nivåerna och stråken.

Krav på lägsta nivå för färdigt
golv för bostäder inom förhöjd
bottenvåning

Lokaler som ansluter till detta
stadsrum bör kravställas viktiga för omgivande miljön

Riskzon innebär att
stadigvarande vistelse
ej ska uppmuntras - bör
istället utformas med
betraktelsevärden

Slutenhet i fasad bör
undvikas mot slänten

Fruktlund och blandad
vegetation i riskzonen

Väggar
De höga byggnaderna och dess exponerade läge ställer krav på
genomarbetad och kvalitativ gestaltning som både tar hänsyn
till upplevelsen av byggnaderna på håll som detaljering och
materialitet när en kommer nära. De två höga huskropparna ramar in
Järnvägspromenadens början och den nya stadsdelen. Byggnadernas
utformning kan därför verka karaktärsskapande. Att plocka upp
grönska i fasad som förstärkande av platsen som en grön port till
Sundbyberg vore positivt.
I slänten vid kvarter H och runt hörnen av detta kvarter är det av stor
vikt att fasaderna inte blir slutna och miljön utanför upplevs som
enslig, avskärmad och otrygg. Balkonger inom tryckvågszon får inte
uppföras utan särskild teknisk utformning. Möjlighet till indragna
och glasade balkonger eller vinterträdgårdar vore positivt både för
stadsbild och boendekvaliteter.

Materialiteten i fasaderna kan med fördel andas tyngd och ståtlighet.
Sockelmotiv särskiljs och utförs i gedigna material. Kring kvarter
H är sockelmaterialet särskilt viktigt då den branta slänten skapar
lägen i fasad som troligen kräver slutenhet på grund av invändig
disposition.

Innehåll
Vilket innehåll som fyller kvarteren och byggnaderna är avgörande
för dess utformning. Lokaler i bottenvåningarna på kvarter H skulle
skapa en målpunkt för människor och bidra med ökad rörelse genom
området, både längs Järnvägspromenaden och Strandpromenaden.
En använd och öppen fasad mot slänten och trappan i väster skulle
göra platsen tryggare att vistas på.
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Viktiga aspekter att arbeta vidare med, reglera eller säkerställa för Västra
porten:

• Riskzonens utbredning och krav på utformning av och begränsningar för angränsande bebyggelse
• Studera närmare hur riskzonen kan utformas kvalitativt och bidra
till sin omgivning trots att utformningen inte får uppmuntra till
stadigvarande vistelse
• Fasadens bearbetning mot slänten i kvarter H samt eventuella
lokalkrav
• Kulör och material som är gedigna och gestaltning och utformning som speglar entréläget till Sundbybergs stadskärna
• Mötet med Lönnen 13 behöver studeras och om en koppling går
att skapa.

GESTALTNINGSPROGRAM - SNS DP VÄSTRA - SAMRÅDSHANDLING

Indrag av bebyggelsen i
angränsande stadsrum ger
form åt byggnaderna och
skapar terasslägen

Norra tvärgatorna
Kort gatusekvens tål
högre bebyggelse
med lugn och enhetlig
utformning

Skala och variation
De norra tvärgatorna utgör några av de stadsrum med högst
bebyggelseskala inom detaljplanen. Det är större gaturum, anpassade
till större trafikflöden och busstrafik. Gaturummen är breda och deras
sträckning utgörs av en kvarterslängd, vilket gör att de tål en högre
bebyggelseskala. Indrag kravställs inte mot dessa tvärgator men mot
angränsande gator (Järnvägsgatan och Järnvägspromenaden), vilket
ändå begränsar byggnadsvolymernas form även mot dessa stadsrum.

Bebyggelsens gestaltning bör
indelas i horisontalled för att
minska den upplevda skalan
genom läsbara delgestalter

Golv
Tvärgatorna utgörs delvis av körbanor för bilar och buss. Separat
cykelstråk finns inom gatusektionen. Väl tilltagna gångstråk finns
vilket möjliggör för bra lokallägen samt inslag av träd och grönska.
Tvärgatornas grönska kan med fördel spilla ut där dessa möter
Järnvägsgatans smalare gatusektion för att bidra med grönska som
blickfång även längs Järnvägsgatan. Tvärgatorna utgörs dock främst
av hårdgjorda ytor för olika trafikslag.

Förhöjd bottenvåning
möjliggör för lokaler och
bidrar med stadsmässighet

Stora rörelseflöden ger
goda förutsättningar för
lokaler

Krav på lägsta nivå för färdigt
golv för bostäder inom förhöjd
bottenvåning

Väggar
Då tvärgatornas sträckning är kort och siktlinjerna bortom gatorna
ibland långa, kan fasader längs tvärgatorna med fördel gestaltas med
ett lugnt intryck och behöver inte varieras så mycket i vertikalled. Det
är istället av större vikt att behandla fasadernas horisontalitet genom
att accentuera sockelvåningar för att möta gatumiljön samt hitta
ytterligare horisontell variation för att bryta ner den upplevda skalan
på höjden. De lägsta våningarnas utformning och detaljering ska
hjälpa till att dra ner den upplevda skalan och relatera till människan
i det annars stora stadsrummet.

Stora trafikflöden
Trygga och trivsamma
ytor för gående
behöver säkerställas i
stadsrummet

Planterade träd verkar
rumsbildande och kopplar
till människans skala

Innehåll
Stora flöden längs tvärgatorna ger bra lägen för lokaler, framförallt
i hörnlägen. Att tvärgatorna kopplar planområdet till omgivande
stadsdelar förstärker gatorna som rörelsestråk och entréer till
stadsdelen från norr. Bostadsentréer mot gatorna bör utformas
generöst för att samspela med gaturummets större skala.

Viktiga aspekter att arbeta vidare med, reglera eller säkerställa för Norra
tvärgatorna:

• Skapande av trivsamma och säkra vistelse- och rörelseytor i hårt
trafikerade gaturum
• Kulör och material som är gedigna och en gestaltning som varierar
i horisontalled
• Möjligt att studera och identifiera strategiskt goda lägen för krav
på lokaler
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Gröna tvärstråken
Skala och variation
Gatusektionerna i dessa stadsrum är något smalare och indrag krävs
inte mot gatorna. Skala och variation behöver istället bearbetas
i fasadgestaltningen. Då indrag sker mot anslutande gator får
bebyggelsevolymerna ändå ett varierat uttryck där högdelar sticker
upp över den övriga kvartershöjden.

Golv
Då de Gröna tvärstråken är gågator kan markbeläggningen med
fördel göras kvalitativ och andas mer plats än gata, exempelvis
genom smågatsten eller annan sten-/plattläggning. Hela
stadsrummets golv utformas med fördel som en sammanhållet
gestaltad yta.
Planteringar av träd placeras i mitten av gatan. Träd ska även
placeras så nära anslutningen till Järnvägsgatan som möjligt för att
grönska från tvärstråken ska kunna ”spilla ut” över den upplevda
grönskan i Järnvägsgatan som inte innehåller grönska.

Material och kulörer i fasad
bör inte vara mörka i detta
smalare stadsrum

Bebyggelsens gestaltning bör
indelas i horisontalled för att
minska den upplevda skalan
genom läsbara delgestalter

Förhöjd bottenvåning
möjliggör för lokaler och
bidrar med stadsmässighet

Endast angöringstrafik
sker på dessa tvärstråk

Krav på lägsta nivå för
färdigt golv för bostäder
inom förhöjd bottenvåning

Väggar
Då indrag inte krävs mot gatorna behöver indelning av fasaderna
i horisontalled inarbetas i gestaltningen för att bryta upp
bebyggelsevolymen i sin helhet.
Val av fasadmaterial kan vara något friare mot dessa inre
kvartersgator. Sockelmotiv ska dock följa och samspela med kvarteret
i övrigt. Stråken kan med fördel ha tätare mellan bostadsentréerna
och innehålla vistelseytor i gatan för att förstärka känslan av lugnare
bostadsgator.

Möbleringszon centralt i
stadsrummet och varvas
med angöringsplatser

Trädplaneteringar, lek- och
vistelseytor bidrar till
bostadsnära kvaliteter och
grönska i stadsrummet

Markbeläggning som
indikerar vistelseyta och
plats och skapar enhetligt
rum

Innehåll
Stadsrummen är utformade som gångfartsgator med möbleringszon
och trädplanteringar av mindre träd i gatans mitt. Angöringsplatser
placeras mellan träden.

Viktiga aspekter att arbeta vidare med, reglera eller säkerställa för Gröna
tvärstråken:

• Kulör och material som är gedigna och fasadbearbetning och
-detaljering i mänsklig skala och bidrar till karaktär och kvaliteter
för stråken
• Vegetation och möblering som speglar gatans funktion som kvartersgata med enbart angöringstrafik
• Genom reglering säkra att stråken blir allmän plats för att bidra
med kopplingar till angränsande stadsdelar och till bostadsnära
vistelsekvaliteter

Stadsrummen stärker tvärkopplingar och siktlinjer, bland annat en
koppling mot Hästhagen som fångas in som inte finns idag.
Plats för vistelse och lek kan möjliggöras inom dessa lugnare
stadsrum.
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Södra tvärstråken
Skala och variation
Skalan på bebyggelsen som möter tvärstråken mellan kvarteren
i söder varierar mycket. Stråkens mått och höjdskillnaderna de
behöver hantera är dock liknande sinsemellan. Det västligaste stråket
(mellan Kvarter G och H) utgörs enbart av ett siktstråk uppifrån
Järnvägspromenadens nivå för att sedan övergå i en murvägg
mot Strandpromenaden. Murens skala behöver samspela med
gestaltning av anslutande bebyggelse längs Strandpromenaden.
I de två östliga tvärstråken (mellan kvarter F och G och E2 och G)
hanteras höjdskillnaderna med trappor som förbinder de övre
och nedre nivåerna med varandra och därmed stadsrummen med
varandra. Samtliga tvärstråk behöver hantera och samspela med
bebyggelseskalan på både den övre och nedre nivån genom sin
utformning, gestaltning och indelning.

Entréer/sekundörentréer
bör särskilt eftersträvas
mot dessa lugnare och mer
otillgängliga stråk

Träd i gatumiljön är positivt
men får inte störa siktlinjer

Krav på lägsta nivå för
färdigt golv för bostäder
inom förhöjd bottenvåning

Förhöjd bottenvåning
möjliggör för lokaler och
bidrar med stadsmässighet

Golv
Tvärstråken är inte tillgängliga kopplingar mellan
Järnvägspromenadens och Strandpromenadens nivåer. I trappan i
det östligaste tvärstråket (mellan kvarter E2 och F) bör ramplösning
för exempelvis barnvagnar inkorporeras. Tillgänglighetsaspekten
behöver studeras vidare i fortsatt process. Tvärstråken blir som gränder
och platser varifrån siktlinjer och fina utblickar över Bällstaån kan
upplevas, utöver stråkens sammankopplande funktion.

Genomsiktliga räcken bör
eftersträvas vid trappor och
avsatser för att bidra till
öppenhet och synlighet

Trappor och/eller murar tar
upp nivåskillnaderna- Dessa
gestaltas i gedigna material

Ytan mellan kvarter G och H utgörs av två separerade delar, där norra
delen ligger i nivå med Järnvägspromenaden och södra i nivå med
Strandpromenaden. Ingen av ytorna kan innehålla planterade träd i
någon större utsträckning, den övre på grund av ledningar och den
nedre på grund av behovet att säkra möjligheten för fordon längs
Strandpromenaden att kunna vända. Belysning, planteringar och
eventuell konst blir av extra vikt vid dessa platsbildningar.
Tegel, granit eller annan natursten utgör material i trappor och murar.

Väggar
Bostadsentréer och/eller sekundärentréer till bostäder bör finnas
längs dessa stråk för att aktivera dem. Även möjlighet att öppna
upp kvarteren med portiker för att skapa fler rörelser och mer liv till
gatumiljön kan undersökas. Fasadgestaltningen kan med fördel ha
ett lugnt uttryck för att istället låta utblickarna mot Bällstaån och
Annedal vara överordnade i stadsrummen.

Viktiga aspekter att arbeta vidare med, reglera eller säkerställa för Södra

Innehåll
Anslutande bebyggelse kommer främst utgöras av bostäder eller
eventuellt förskolor. Fasader bör med fördel öppnas upp genom
att exempelvis förskolor, bostadsgemensamma utrymmen eller
komplement i lokaler kan placeras riktade ut mot dessa tvärstråk för
en upplevelse av mer aktivitet och rörelse i dessa stadsrum.
Belysningen inom dessa tvärstråk med nivåskillnader är viktig för
trygghetskänslan. Inslag av grönska är positivt men får inte störa
siktlinjer eller bidra till en minskad trygghetskänsla.
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tvärstråken:

• Säkra att koppling, i form av trappor, finns där det är möjligt
• Utred möjligheten till allmän hiss någonstans mellan hus G och H
för förbättrad tillgänglighet och åtkomst mellan Järnvägspromenaden och Strandpromenaden
• Utred högre murars utformning och eventuella funktion och
om konst eller aktivitet kan tillföras (mellan G och H och trappan
mellan F och G)
• Belysning är viktig i och kring dessa stråk som innehåller stora
nivåskillnader och behöver studeras vidare

GESTALTNINGSPROGRAM - SNS DP VÄSTRA - SAMRÅDSHANDLING

Mötet med Marabouparken
Skala och variation
Detta stadsrum angränsar direkt till Löfströmsvägen och
Marabouparken. Därför ska bebyggelsen anpassas till parkens böjda
sträckning för att stärka denna och rama in parken som en egen enhet.
Skalan är något lägre och mer uppbruten mot Marabouparken för ett
mer respektfullt möte mellan parken med dess kulturmiljö och den nya
bebyggelsen. Relationen till den befintliga bebyggelsen är avgörande
och tongivande för skalhanteringen. Här ges en rygg mot kvarteren och
hela stadsdelen österut.

Krav på lägsta nivå för
färdigt golv för bostäder
inom förhöjd bottenvåning

Grönska på upphöjda
gårdar syns från
gatumiljön

Stadig bebyggelselinje
mote Löfströmsvägen som
ramar in Marabouparkens
avgränsning

Uppbruten bebyggelse
bidrar till en vertikalitet och
reslighet i bebyggelsen

Marabouparkens gestaltning
och materialitet styr och
vägleder gestaltningen av
stadsrummet i sin helhet

Golv
Inom Marabouparken mot Löfströmsvägen finns en trädridå som
är hög bestående av uppvuxna lindar. Löfströmsvägens utformning
formas främst av dess fokus på att leda vatten vid kraftiga skyfall.
Dagvatten- och skyfallshanteringen ska utformas som ett tillskott och
ska bidra med variation och intryck i stadsrummet.
Då marknivåerna ändras längs Löfströmsvägen jämfört med idag,
behövs en mur mot Marabouparken vars murkant kommer bli cirka
1 meter hög. Den gestaltas med stor omsorg så att den integreras i
den befintliga miljön. Murar förekommer även för att omhänderta
nivåskillnaden mellan Löfströmsvägen och Järnvägspromenaden
mellan kvarter E1 och E2. Utformningen av dessa ska ske i samklang
med och med samma dignitet som övriga material kring parken. Här
finns också plats för möblering och trädplantering. Den övre nivån
mellan E1 och E2 har god utsikt över Marabouparken.

Väggar
Bebyggelsen ska, utöver i skala, även uttrycksmässigt samspela med
Marabouparken och den kulturhistoriska miljön.
Materialval mot Marabouparken är särskilt viktig. Material bör
förmedla ståndsmässighet och utgöras av gedigna material för att ha
samma kvalitativa dignitet som parken. Fasadgestaltning bör inge ett
lugnt och gediget intryck.
För att öka användningen av Löfströmsvägen är det viktigt att husen
ger en närvaro till stadsrummet och ögon på parken. Balkonger får
inte kraga ut så att de dominerar för mycket i stadsrummet och får
förekomma först från våning 3 och får inte utgöra en för stor del
av fasadlängderna, likt övriga delar av planområdet. Detta för att
kontakten mellan vad som sker inne i husen och stadsmiljön inte ska
gå förlorad.

Förhöjd bottenvåning
möjliggör för lokaler och
bidrar med stadsmässighet

Innehåll
Bebyggelsen utgörs främst av bostäder men många bra lägen för
lokaler finns. Platsen där Löfströmsvägen och Strandpromenaden
möts blir ett bra läge för kommersiell verksamhet så som kafé eller
restaurang. Även bottenvåningarna i kvarter E1 och E2 har goda
lägen mot Marabouparken där både lokaler och kulturverksamhet
kan inrymmas.
Löfströmsvägen är en viktig gång- och cykelförbindelse genom
området och den enda allmänt tillgängliga länken mellan
Järnvägsgatan och Strandpromenaden på grund av de stora
höjdskillnaderna däremellan.
En framtida aktivitetspark planeras även i en annan detaljplan som
ansluter till Marabouparken och Strandpromenaden.
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Bebyggelsen ska gestaltas så
att den inger lugn och utföras i
gedigna material med bearbetade
detaljer för att andas dignitet och
kvalitet

Flera särskilt viktiga och
attraktiva lägen för lokaler/
verksamheter finns i detta
stadsrum

Ny murkant skapas på grund
av ändrade markhöjder denna ska gestaltas med stor
omsorg och integreras väl i
Marabouparkens utformning

Viktiga aspekter att arbeta vidare med, reglera eller säkerställa för Mötet
med Marabouparken:

• Uppbrutenhet av fasader mot parken
• Studera val av kulör och material som är gedigna och som speglar
dess närhet till Marabouparkens kulturhistoriskt viktiga miljö
• Utreda mängden vegetation/planteringar/träd som bör finnas i
Löfströmsvägen
• Möjligt att studera och identifiera strategiskt goda lägen för krav
på lokaler
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Process och fortsatt arbete
Detta gestaltningsprogram är del av planarbetet och beskriver de ställningstaganden som
gjorts kring gestaltning och kvalitet för den framtida bebyggelsen inom detaljplan Västra.
I detta skede har frågor och aspekter lyfts som är viktiga för stadsdelens utformning som
helhet och specifikt för ett antal stadsrum.
Programmet som helhet ska ligga till grund för och fungera som ett verktyg för att hitta en gemensam målsättning och nivå kring arkitektur, utformning och kvalitet mellan Sundbybergs
stad och de aktörer som blir del av förverkligandet av planen.
Löpande under arbetet med detta program har aspekter och kvaliteter identifierats som viktiga att arbeta vidare med och säkerställa i det vidare planarbetet, både på ett generellt plan
och för de specifika stadsrummen. För stadsrummen redovisas dessa i punktlistor på respektive uppslag och avses i det vidare arbetet specificeras och regleras på plankartan.
Utöver dessa listas nedan ytterligare punkter som inte bedömts möjliga eller mogna att diskutera i detta tidiga skede men som behöver omhändertas och utredas i det vidare planarbetet.

Att arbeta vidare med
Löpande genom detta program har frågor och punkter lyfts som beskrivs som viktiga att arbete vidare med inom planarbetet framåt, både på ett generellt plan och för specifika stadsrum.
Utöver dessa listas nedan ytterligare punkter som inte bedömts möjliga eller mogna att
diskutera i detta tidiga skede som behöver tas omhand och utredas senare i planarbetet.
• Indelning av Strandpromenaden i delsträckor och mer detaljerad beskrivning av utformning
• Eventuell indelning av Järnvägsgatan i delsträckor
• Detaljerat arbete kring kvarteren och dess gestaltning - exempelvis aspekter så som terrasser,
lägen för krav på lokaler för publika funktioner, utformning av tak och gårdar etc. Även om
särskilda krav ska ställas gällande material och kulörer, generellt eller mot specifika stadsrum.
• Mobilitetslösningar och lokaler för sådana behöver studeras
• Garageentréer och placering av garage behöver studeras

Samråd

Antagande

2040

Granskning

Byggstart
20
Visualisering av Marabourparken med den föreslagna nya bebyggelsen i Dp Västra som fond. Bild: Belatchew arkitekter.

