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INFORMATION:

Stadsvandring i vår
Nya stadskärna

Kul att du vill följa med  
på stadsvandring i vår 
Nya stadskärna!

SUNDBYBERG.SE/NYASTADSKARNAN

I SAMARBETE MED:

Denna folder från stadsvandringen finns också på 
webbplatsen sundbyberg.se/nyastadskarnan

Kontakt med projektet!
sundbyberg.se/nyastadskarnan
nyastadskarnan@sundbyberg.se

UR PLANPROGRAMMET:

Idébilder

Vad ska vi utveckla?
Nya stadskärnan ska vara en 
levande, trygg och samman- 
länkad stadskärna samt en 
effektiv knutpunkt för 
kollektivtrafiken. 

Varför?
Trafikverket ska bygga ut 
järnvägen, Mälarbanan, från två 
spår till fyra. Sundbybergs stad 
och Trafikverket har kommit 
överens om att lägga spåren  
i en 1,4 km lång tunnel -  
Sundbybergstunneln.

Planskede för våra tre detaljplaner i programområdet

När?
Trafikverket påbörjar bygget av 
tunneln tidigast år 2022. 
Byggtiden beräknas till cirka 
åtta år. Nya stadskärnan kom-
mer att byggas i takt med att  
Sundbybergstunneln blir klar.

Vem gör vad?
Sundbybergs stad ansvarar för 
att utveckla staden ovan mark; 
gator, torg och bebyggelse.
Trafikverket, projekt Mälar- 
banan, ansvarar för bygget  
av Sundbybergstunneln.

Information om Nya stadskärnan och projekt Mälarbanan
Aktuell information om projekt Sundbybergs nya stadskärna via  
webbplatsen sundbyberg.se/nyastadskarnan 

och om Trafikverkets projekt Mälarbanan via  
webbplatsen trafikverket.se/malarbanan
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NULÄGE

Sundbybergs nya 
stadskärna
Nya stadskärnans utveckling är viktig både för 
Sundbyberg och Mälarregionen. 
Mycket mark kommer att frigöras när Trafikver-
ket bygger ut järnvägen till fyra spår i en tunnel. 
Ovanpå den marken ska vi utveckla stadskärnan 
för de som idag bor, besöker och verkar i Sund-
byberg. Projekt Sundbybergs nya stadskärna 
utvecklar Sundbyberg genom att skapa en levan-
de, trygg och sammanlänkad stadskärna samt en 
effektiv knutpunkt för kollektivtrafiken. 

Aktuellt och planerat i Nya stadskärnan
Just nu pågår detaljplanearbetet. Vi planerar för 
samråd om detaljplanen för Järnväg, promenad 
och stadsbebyggelse under hösten. Arbetet med 
de andra två detaljplanerna fortsätter. Samråds-
perioden kommer att annonseras, så att berörda 
har möjlighet att tycka till och lämna synpunkter. 
Aktuell information hittar du på vår webbplats. 

Trafikverkets arbete sker i etapper både geogra-
fiskt och över tid. Nu arbetar Trafikverket med 
järnvägsplanen som i nästa steg ska ställas ut på 
granskning. Det som syns i staden redan nu är 
förberedande arbeten med att bland annat lägga 
om ledningar, innan Trafikverket kan börja bygga 
ut järnvägen.  
Följ utvecklingen på Trafikverkets webbplats.

Augusti 2019

Kristina Wikman
Projektledare 
Sundbybergs nya stadskärna

KONTAKT
Du hittar aktuell information om projekt Sundbybergs nya stadskärna via webbplatsen  
sundbyberg.se/nyastadskarnan och når oss med e-post via nyastadskarnan@sundbyberg.se

Stadsvandring i vår Nya stadskärna

PROGRAMOMRÅDE 

Nya stadskärnan
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