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RISSNE CENTRUM F ÖRSTUDIE A. SAMMANFATTANDE HELHETSBILD AV RISSNE

Att bevara;
- Dalstråket (Lötsjöstråket) med öppna fält och de skogsklädda 
kullarna bildar gröna samband likt “gröna fingrar” genom Rissne. 

- Grönt och obrutet grönstråk som följer landskapets form. Siktlin-
jer längs stråket och in mot stråket leder rörelse och ger överblick-
barhet.

- Kullarnas ekologiskt och rekreativt värdefulla skogssluttningar till-
för karaktär, grönska och rum för vila. Bevara i största möjliga mån 
alternativt bebygg medvetet (t ex grönska mot gata).

- Det generösa landskapsrummet (torg och park) i centrum ger 
välgörande öppenhet mellan bebyggda kullar med täta gårdsrum. 

- De öppna ytorna blir en allt viktigare resurs i en förtätad stadsdel!

- Invid  tunnelbanan, som är en målpunkt, finns ett torg som ger 
överblickbarhet och där plats finns att rymma tex försäljning eller 
mindre folksamlingar. 

- Barns målpunkter i grönstråket är har högt värde invid fritids, för-
skolor, skola. Slå vakt  om barns säkra skolvägar via stråket. 

- Kontakt bebyggelse och grönstråk: omgivande gårdsrum har  
värdefull visuell kontakt  och rörelsekontakt in mot det öst-västliga 
grönstråket. Denna kontakt är avgörande för stråkets användning 
och trygghet.

KARTAN SAMMANFATTAR NÄSTKOMMANDE SIDOR I DEL A

Att åtgärda:
- Befintlig bostadsbebyggelse har ibland ineffektivt nyttjad mark 
intill höga sockelvåningar eller lågt liggande lägenheter. 

- Den åttkantiga centrumbyggnaden har baksidor, vilket skapar 
otrygga passager.

- Parkeringsplatser tar plats både i centrums park och torg, och är 
ineffektivt markutnyttjande.

- Barns lekmiljöer längs grönstråket skulle kunna uppgraderas.

Att utveckla; 
- Det öppna parkrummet i centrum skulle kunna nyttjas mer. 

- Identifiera fler platsbildningar längs grönstråket, “pärlor på 
ett pärlband” och utveckla dessa. Kan vara enkla, men om-
händertagna, t ex ett hörn, en sittplats...

- Bostadsnära naturmark har stort rekreativt värde och skulle kun-
na nyttjas mer. Klipp sly, utveckla stigar och picknick-platser.

-Gång- och cykelkoppling norrut över Enköpingsvägen , samt en 
rekreativ rörelsekoppling västerut mot Järva skulle öka Rissnes 
integrering. Rissne gård har potential att bli en målpunkt.

SIKTLINJE

GRÖNT SAMBAND

KOPPLING

MÅLPUNKT

GRÖNSTRÅK

 NATURMARK

ATT ÅTGÄRDA

ATT BEVARA

ATT UTVECKLA

 SYMBOLER FÖR ÖVRIGA VÄRDEN
 “ATT BEVARA”
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Rissnes landskapskaraktäristik 

RISSNES PLATS I SUNDBYBERG
Sundbyberg är byggt i ett sprickdalslandskap, med höga höjder 
och långsträckta dalar. Dalgångarna är före detta havsvikar, och 
karaktäriserar tillsammans med höjdernas bebyggelse Sundby-
berg och så även Rissne. 

GRÖNA OCH BLÅ BAND GENOM RISSNE
Rissne  centrum ligger omgiven av fyra höjder med bebyggelse. 
I översiktsplanen för Sundbyberg beskrivs vatten- och grönstruk-
turen som “de gröna och blå banden”.  Banden sammanfaller 
i stort sett med de större dalgångarna och i Rissne har Löts-
jöstråket från Rissne till Råstasjön denna bärande funktion. 

De blågröna banden ingår i en grön infrastruktur på regional 
nivå. Banden är sinsemellan olika i sin karaktär, men alla hyser 
stora ekologiska och kulturella värden. 

Lötsjöstråket är ett brett och sammanhängande grönstråk med 
höga gröna och rekreativa värden, inte minst för barn. Det in-
nefattar bland annat Rissne ängar, öster om Rissne centrum. 
Där finns en varierad miljö med skog, lekplatser, öppna gräsytor, 
hundrastgård och ett barnbad. Området är en uppskattad plats 
för uteidrott, solbadande och grillning. I anslutning till Rissne 
ängar ligger ett par större skogspartier. Längs den norra kanten 
av gräsytorna leds det  öst-västliga gång- och cykelstråket som 
fortsätter mot och genom Rissne centrum. 

Grönstråket fortsätter, med varierad bredd och innehåll även 
väster om Rissne centrum och leder vidare till idrottsplatsen och 
Rissne gård.  Sammantaget är dalstråket idag obrutet. En god 
sikt och överblickbarhet främjar rörelse i öst-västlig..

BARRIÄRER
I norr, söder och väster bildar Ulvsundaleden och E18 barriärer till 
omkringliggande stadsdelar. Rissneleden utgör en barriär mellan 
stadsdelens centrala delar och dess mer perifera områden. Den-
na barriäreffekt stärks av SL:s spårområde och 
industriområdet i kvarteret Maden. Endast österut finns en stark 
och välfungerande koppling till intilliggande stadsdelar.

Grönstråket fortsätter utanför kommungränsen trots 
vägbarriärerna, men rörelsesambanden är svaga både norr och 
väster om Rissne och bör stärkas. Schematisk bild över Rissnes fyra höjder, 

centrumkärnan och grönstråket.

Grönstråket fortsätter 
utanför kommungränsen

Grönstråket fortsätter 
utanför kommungränsen

Programområde; 
Rissne Centrum
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LANDSKAPSKARAKTÄR I CENTRUM
Betecknande för Rissne centrum är en låg bebyggelse runtom 
generösa parkrum, torg och stråk. Siktlinjer genom centrum, 
både nord-sydligt och öst-västligt, ger överblickbarhet och orien-
terbarhet. Uppvuxna parkträd och de omgivande fyra kullarnas 
skogklädda slänter ger platsen lummighet. 

Bebyggelsen i centrum har gårdsrum ofta, inte alltid, som står i 
kontakt med det centrala parkstråket Lötsjöstråket. Barns miljöer 
i form av skola, förskola, lek och spel är orienterade mot park-
stråket. 

Torget och parken i centrum är enkla i sitt uttryck men har en 
stark grundform som vittnar om 1980-talets postmodernism. 
Parken består av ett stort gräsrum genomkorsat av raka gång-
vägar, med sidordnade planteringar och sittplatser. Parkytan har 
kontakt med omgivande bostadsgruppers gårdsrum, men svag 
koppling till den intilliggande kyrkan och fritidhemmet. Torget är 
belagt med en tidstypiskt rutig betongplattbeläggning som omger 
centrumbyggnaden, parkering och trädplanteringar.

LANDSKAPSKARAKTÄR VID OMGIVANDE BEBYGGELSE
Bostadsbebyggelsen i Rissne ligger på höjder, med en skärm av 
sparad skog runtomkring. Husen är försiktigt inplacerade i na-
turen och ambitionen har varit att behålla så mycket naturlig 
vegetation som möjligt. Bostadsgårdarna är överlag mycket grö-
na och lummiga då de har planterats generöst med högväxande 
träd. 

NATURVÄRDEN
Naturmarken i Rissne utgörs av hällmarkstallskog i de högre par-
tierna. I de lägre partierna ökar inslagen av lövträd. På flera plat-
ser finns värdefulla bestånd av ek. Vackra berghällar och stora 
stenblock är uppskattade inslag i naturmarken. Den naturvärdes- 
inventering som gjorts i området visar att två skogsparier med 
hällmarkstallskog har ett högt naturvärde.  Stigar och aktivitet i 
naturmark och grönområden visar dock att de högsta rekreativa 
värdena (i södervända sluttningar) inte alltid sammanfaller med 
de högsta ekologiska värdena (företrädesvis i norrsluttningar). 

Naturmarken i Rissne utgörs av hällmarkstallskog i de högre partierna. I de Naturmarken i Rissne utgörs av hällmarkstallskog i de högre partierna. I de 
lägre partierna ökar inslagen av lövträd. lägre partierna ökar inslagen av lövträd. 

Rissne centrum består av torg Rissne centrum består av torg 
och ett samlande parkrumoch ett samlande parkrum

Öster om Rissne centrum ligger Rissne ängarÖster om Rissne centrum ligger Rissne ängarVäser om Rissne centrum fortsätter grönstråket bort mot Rissne IPVäser om Rissne centrum fortsätter grönstråket bort mot Rissne IP
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Rissne under utveckling

N

Planarbete för Rissne C har påbörjats i 
samarbete med Balder. Rissne C plan-
eras för ca 350 bostäder, centrumverk-
samheter, service och kollektivtrafik

Lingonskogen. Bebyggelse som länk 
mellan Rissne och Hallonbergen, 
utveckling av gatumiljö.

Möjlig ny bebyggelse i 
skogspartier nedanför Vikingen

Ny bebyggelse på parkeringshus i 
bostadsområdet Solskiftet, Spaden och 
Lien. 

Rissnepromenaden, projekteras vidare 
hösten 2022.

Detaljplan för Tvärbanans Kistagren 
genom Rissne vann laga kraft våren 
2018. När den är färdigbyggd blir Rissne
knutpunkt för kollektivtrafik med tvär-
bana, tunnelbana och buss.

Utveckling av tvärbanedepå för att 
försörja den nya tvärbanelinjen. 

För att stärka kopplingen till 
Järvafälten norr om Rissne planeras en 
ny gångbro.    

Kartan visar på pågående och framtida projekt i RissneKartan visar på pågående och framtida projekt i Rissne
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Stadsplanen
Rissne byggdes enligt 1980-talets planeringsideal med målet att 
bli Sundbybergs modernaste stadsdel. Bostäder, arbetsplatser 
och service skulle blandas i högre grad än i miljonprogrammens 
miljöer. Landskapets form skulle tillåtas styra stadsplanen, och 
boendeenheterna vara mindre för ökad grannskapskänsla. 

Stadsdelen Rissne rymmer ca 3000 lägenheter i fyra bostads-
grupper i klöverbladsform på fyra höjder. Stadsdelscentrumet 
med torg, park och tunnelbana är den naturliga mittpunkten.  
 
BYGGDES UT I ETAPPER
Stadsdelens utbyggnad skedde i flera etapper. I samband med 
utbyggnaden revs områdets 30 år gamla militära byggnader, 
förutom de fyra kasernerna som finns kvar i Rissne centrum .

1982 var den första etappen Skvadronen klar. Den andra etappen 
innefattade bostadskvarteren Batteriet och Divisionen, den tred-
je centrumbebyggelsen med skola, buss- och tunnelbanestation. 
År 1987 stod kvarteren Lien, Räfsan, Spaden och Solskiften inflyt-
tningsklara. 
Verksamheter och SL:s vagnhallsområde placerades i stads-
delens utkanter. Längs Ulvsundavägen uppfördes senare SE 
bankens kontorsbyggnad som togs i bruk 1992. 

TRAFIK OCH RUMSLIG FUNKTIONSINTEGRATION
Miljonprogrammets strikta uppdelning mellan gång/cykelvägar 
och bilgator hade börjat ifrågasättas, likväl omges Rissnes kullar 
av en matargata varifrån bostadsgrupperna nås via återvänds-
gator. Ett huvudsakligt gångstråk placerades som tidigrae 
nämnts i Lötsjöstråket, och mindre gångvägar och knyter delvis 
samman bostadsgrupperna med Rissne centrum, även om dessa 
gångkopplingar idag är ofullständiga.

RISSNE IDAG
De olika bostadsgrupperna skapar en omväxlande stadsbild med 
oregelbundna och nästan helt slutna kvarter. Varje kvarter har en 
individuell karaktär vad gäller material och färgsättning. Fasad-
erna och taken är brutna och veckade samt försedda med post-
modern rekvisita.

Mitt i centrum ligger den åttkantiga centrumbyggnaden. Den 
innehåller service som mataffär, vårdcentral m.m. Intill ligger ett 
parkeringshus samt ett kontorshus med bland annat dataföre-
tag, restaurang och konditori.

De fyra bevarade militärkasernerna har byggts om till fritids och 
förskola. Rissnekyrkan som ligger mitt i kasernraden har rollen 
som en offentlig samlingspunkt. Bostadskvarteren innehåller 
lägenheter i varierande storlek från ettor till fyror, seniorbostäder 
samt lägenheter för personer med funktionsvariation. 

Rissne, Sundbyberg situationsplan, 1983Rissne, Sundbyberg situationsplan, 1983
Källa: Stadsplanering i Sverige, Kell ÅströmKälla: Stadsplanering i Sverige, Kell Åström
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Historiska nedslag

• Rissnes höglänta kullar hör till de områden inom Sundbyberg 
som efter istiden först höjde sig upp ur havet. 

• Från järnåldern, 500 år före Kristus till  ca 1050 år efter går det 
att spåra Rissnes kulturhistoria. Namnet Rissne
 uppenbaras i skrift för första gången från 1100-talet. År 1951 reg-
istredes 56 fornlämningar från 7 olika platser i Rissne. 

• I Rissne finns Sundbybergs enda byggnadsminne, Rissne gård 
byggd i mitten av 1600-talet.

• Rissne hamnade inom Sundbyberg kommuns gränser 1949

• Under 1940-talet flyttade Svea artilleriregemente från Öster-
malm till Rissne, som då genomgått en omfattande omvandling 
till ett modernt regementsområde med kaserner, sjukhus, kans-
lihus mm. Redan på 1960-talet flyttade regementet vidare till 
Linköping. Eftersom området sedan fortsatte att användas för 
militärt bruk var det fortfarande oåtkomligt för sundbybergarna. 

• Först 1975 fick kommunen tillträde till marken som tidigare 
tillhört Svea artilleriregemente. Planeringen med att omvandla 
regementsområdet till en modern stadsdel startade dock redan 
1971.

Rissne “den gröna staden” invigdes den 18 september 1985.Rissne “den gröna staden” invigdes den 18 september 1985.
Källa: Sundbyberg_om_hus_miljöer_från_bronsålder_till_nutid.Källa: Sundbyberg_om_hus_miljöer_från_bronsålder_till_nutid.
pdf. Foto Sundbybergs hembygdsmuseumpdf. Foto Sundbybergs hembygdsmuseum

SE-bankens enorma kontorskomplex. Norrfasad mot SE-bankens enorma kontorskomplex. Norrfasad mot 
Ulvsundaleden. Källa: Ulvsundaleden. Källa: Sundbyberg_om_hus_miljöer_från_Sundbyberg_om_hus_miljöer_från_
bronsålder_till_nutid.pdf. bronsålder_till_nutid.pdf. Foto Nils Åke Sivesson 1994Foto Nils Åke Sivesson 1994

Skvadronen i Rissne, Sundbyberg 1983Skvadronen i Rissne, Sundbyberg 1983
Källa: Stadsplanering i Sverige, Kell ÅströmKälla: Stadsplanering i Sverige, Kell Åström

Lummiga bostadsgårdarLummiga bostadsgårdar
Källa: Källa: Sundbyberg_om_hus_miljöer_från_bronsålder_till_Sundbyberg_om_hus_miljöer_från_bronsålder_till_
nutid.pdf. nutid.pdf.  Foto Nils Åke Sivesson 1994 Foto Nils Åke Sivesson 1994
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SIKT OCH RÖRELSE
Siktlinjer. Rissne har på grund av topografi, skogsridåer och trafik-
separering en  låg grad av orienterbarhet mellan bebyggelsen 
på omgivande kullar, och centrum. Därför är öppenheten i Löts-
jöstråket, som idag tillför välgörande överblickbarhet, så viktigt. 
Den nya bebyggelsen skär av denna överblick. De siktlinjer som 
behövs för att orientera sig till målpunkter i och till det nya om-
rådet bryts av byggnadernas placering. När överblickbarheten 
begränsas får det negativa konsekvenser för tryggheten, liksom för 
flödet genom stadsrummen. 

Möjlig åtgärd; Placering av hus bör göras så att obrutna strate-
giska siktlinjer upprätthålls mellan viktiga noder och målpunkter. 
Målpunkter såsom sociala rum och t-bana/buss/tvärbana bör 
vara placerade så att de är lätta att ta sikte på och röra sig mot. 
Gäller längs hela öst-västliga grönstråket,  samt från omgivande 
kvarter. Likaså från gator som mynnar i centrum.

OFFENTLIGT/PRIVAT SAMT BAKSIDOR
Tydliga offentliga rum. Rumsligheterna som uppstår mellan de 
nya byggnaderna är mångformiga. Det öst-västliga grönstråkets 
rymlighet och tydliga offentlighet möter en ny, tät stadsstruktur 
med smala passager, med mått mellan 8 och 10 m. Skillnaden 
mellan offentligt och privat riskerar att bli otydlig. 

Möjlig åtgärd; Det blir viktigt att arbeta med mötet mellan de of-
fentliga stadsrummen och kvartersmarken med hjälp av verksam-
hetslokaler, nivåer, planteringar och material mm. 

Baksidor och outnyttjade ytor kan bli en konsekvens av de flerfor-
miga byggnadsvolymerna, samtidigt  som de bidrar till en dyna-
mik i stadsbilden . Bostadshusens nedre plan ligger genomgående 
tätt intill passerande offentliga ytor. Litet avstånd mellan byggnad 
och tvärbana visas, liksom smal passage utanför t-bana.

Möjlig åtgärd; Tillse att offentliga buffertzoner med tillräckli-
ga mått skapas mellan byggnader och mellan byggnader och 
naturmark. Tillse att färdiga golv-höjder ligger så pass högt ovan 
anslutande mark att insyn i bostäder inte uppstår. Smala passager 
ställer stora krav på ytornas utformning för att upplevas inbjudan-
de och användbara. Byggnaderna i Brage bör anpassas i utformn-
ing och höjd så att de bidrar med trygghet mot gångbanan i norr 
samt österut mot Rissne ängar.

SIKTLINJE SOM UTGÅR

SIKTLINJE

BRUTEN SIKTLINJE

MÅLPUNKT

RÖRELSESTRÅK

XX

OTILLGÄNGLIG PASSAGE

SMAL PASSAGE

PODIUM (YDALIR) &
HALVPRIVATA YTOR 
(BRAGE)

X X

Mångformiga ytor Mångformiga ytor 
som bildas mel-som bildas mel-
lan byggnaderna lan byggnaderna 
formas för att skapa formas för att skapa 
trivsamma uterum. trivsamma uterum. 
Viktigt med buff-Viktigt med buff-
ertzoner mellan ertzoner mellan 
byggnaderna och  byggnaderna och  
förbipasserande förbipasserande 
stråk. stråk. 

SIKT OCH RÖRELSE

OFFENTLIGT/PRIVAT SAMT 
BAKSIDOR

BB_2

BB_2

Bi
va

ck
en

Bi
va

ck
en

Mataffär

T-bana

Brage

Ydalir

Mataffär

T-bana

Brage

Ydalir

Försko-
legård

Resonemang, landskapet & ny bebyggelse

Ill. H. Blanck.Ill. H. Blanck.
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NATURMARK OCH STADSGRÖNSKA
Rissnes karaktäristiska dalstråk (Lötsjöstråkets förlängning in i 
stadsdelen) begränsas påtagligt. Stråket smalnas av och följer inte 
längre den naturliga topografin. 

Naturmark norr om kvarter Ydalir och Brage påverkas av schakter 
då befintlig gångväg makas norrut. Naturmark ovan föreslagen 
lokalisering av parkeringsgarage schaktas likaså (ca 40x50 m). 
Mellan byggnader inne i kvarter Ydalir och Brage finns viss mö-
jlighet till trädplantering trots mörka och torra förhållanden. På 
“podiumet” mellan bostadshus i Ydalir finns planteringsmöjlighet 
på bjälklag för mindre buskträd och buskar/perenner. Utbredning 
av garagebjälklag och tunnelbanesträckning framgår ej av plan. 

Möjlig åtgärd; Behåll en öppenhet i dalstråket. Se över byggnad-
ers placering mot naturmark i norr för att spara dess kantzoner. 
Tillskapa planteringsbara bjälklag och tak. Trädplantering i kon-
takt med dagvatten.

FUNKTIONER
Transportnodens samlar i förslaget tvärbana, t-bana och buss 
vilket ger bekväma avstånd för byten av färdmedel. Cykelparker-
ing visas ej i förslaget. 
  
Möjlig åtgärd; Med ökade flöden och den tvärbanan rekommen-
deras en översyn av ytor för passage och bekväm cykelparkering 
i anslutning till färdmedel. Cykelparkering kan tex placeras i till 
bottenvåningar i byggnader. 

Lastzoner till Bivacken och till ny mataffär vid tunnelbana ger sto-
ra  öppna ytor med back- och/eller vändrörelser över offentlig yta 
och i entréytor för bostäder. 

Möjlig åtgärd; Angöring och inlastning som integreras i Kaval-
lerivägen. 

Parkeringsgarage förläggs i förslaget delvis under Ydalir och i 
skogssluttning i Brage (se ovan). 

Möjlig åtgärd; Förlägg Brages garage under byggnaderna, för att 
spara skogsslänt. Nyttja schakt för bef. parkeringshus mer effektivt, 
dra in nya byggnader och möjlig souterränglösning för hus BB_2?

Gatusektionen för Kavallerivägen, illustreras ca  19 m brett. Det är 
viktigt att det i gatusektionen ges utrymme för träd och gång- och 
vistelseytor, eftersom gaturummet ska vara en del av det levande 
centrum som förslaget strävar efter. 

SCHAKT I/PÅVERKAN AV 
NATURMARK

YTA SOM ÄR 
PLANTERINGSBAR

YTA SOM EV ÄR 
PLANTERINGSBAR

DET GRÖNA DALSTRÅKET

TRANSPORTNOD
(BUSS, T-BANA, TVÄRBANA) 

REDOVISAD LASTZON 

VÄNDRADIE 22M I DIAMETER

PARKERINGSGARAGE I 
SLÄNT

TILLRÄCKLIGT
MÅTT GATUSEKTION 
KAVALLERIVÄGEN?

NATURMARK OCH  

STADSGRÖNSKA 

FUNKTIONER

BB_2
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BB_2

Mataffär

T-bana

Brage

Ydalir

Mataffär

T-bana

Brage

Ydalir
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RISSNE CENTRUM F ÖRSTUDIE B. KONSEKVENSANALYS NY BEBYGGELSE

Målpunkter

Noder/ Vägval

Platsbildning med möjlighet till 
trädplantering där ljus och 
vatten �nns.

Trädplanterad gata

Öppet centralt parkrum, resurs i 
förtätad stadsdel.

Naturmark

Siktlinjer mellan noder och 
målpunkter (få brytpunkter, 
överblickbarhet/ Space syntax)

Gång- och/eller cykelstråk

Tvärbana

Huvudgata med buss, cykel

Urbant stråk. Stort gång�öde, 
till och genom centrum

Övriga anslutningsvägar 
till centrum

Grönt och obrutet grönstråk 
följer landskapsform. Stort 
gång�öde. Siktlinjer ger över-
blick. Bu�ertzon ny bebyggelse.

Naturmark, kant/ brynzon som 
bevaras i be�ntligt läge

BusshållplatsBusshållplats

TunnelbanaTunnelbana

TorgTorgÖvergång Övergång 
tvärbanatvärbana

Rissne ÄngarRissne Ängar

Rissne IP och ParkRissne IP och Park
ÖvergångÖvergång
tvärbanatvärbana

Sammanfattande karta
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RISSNE CENTRUM F ÖRSTUDIE C.  PROGRAMFÖRSLAG FÖR FINPARK

ÖPPEN GRÄSYTA

ENTRÉYTA

PARKTORG

ÖVERGÅNG
SÖDER

ÖVERGÅNG
NORR

YTTERZON- 
planteringar och 
platser längsmed 
promenadstråk

Snabb passage

LÅNGSAM PROMENAD

G
C

-b
an

a

SNABBA PASSAGER 
förbi vistelseytor på
ÖPPEN GRÄSYTA

LÅNGSAMMA PROMENADER 
i YTTERZONEN, genom plant-
eringar och vistelseytor

pe
rr

on
g 

tv
är

ba
na

URBANT TORG
NOD T-BANA & BUSS

pe
rr
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LÖTSJÖSTRÅKET

Kontakt med 
bostadgårdar

KONTAKT KYRKA

KONTAKT KONTAKT 
KASERNERKASERNER

PARKENS SYFTE
Parken utformas med avstamp i befintlig form och 
karaktär, med anpassningar och förbättringar i syfte 
att öka användandet av dess ytor och tillföra trivsel 
och omsorgsfull fägring i Rissne. 

ÖPPENHET
Rummets proportioner, klimat- och 
siktförhållanden påverkas genomgripande av den 
tillkommande bebyggelsen på Rissne torg, med sina 
6-9 våningars husvolymer. Rörelsen i form av 
gång-, cykel-, buss-, bil- och spårtrafik ändras likaså 
i den utvecklade stadsplanen. Det befintliga 
gräsrummets öppenhet får en allt viktigare roll, 
både för orientering och som umgängesyta, och blir 
utgångspunkten i den utvecklade parken. 
Parkrummets rymlighet blir ett viktigt komplement 
till den täta stadsstrukturen öster om tvärbanan.

De öppna gräsytorna hålls fria, men kan till en del 
möbleras för att tillföra karaktär och sittmöjligheter.

KAVALLERIVÄGEN

Prom
enadstråk

SNABB PASSAGE

Snabb passage
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RIDVÄGEN
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Snabb passage

ENTRÉYTA

ENTRÉYTA

Entréyta
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RISSNE CENTRUM F ÖRSTUDIE C.  PROGRAMFÖRSLAG FÖR FINPARK

ARKITEKTONISKT UTTRYCK
Parkens arkitektoniska uttryck står självständigt i relation till 
befintlig och ny bebyggelses formspråk. Bevarandet av parkens 
grundform ger en kontinuitet, samtidigt som tillägg av material 
och växter görs tydligt nutida. 

PROGRAM
Parkens program föreslås fungera som komplement till dalstråkets 
lekmiljöer och aktivitetsplatser på Rissne ängar och mot Rissne IP. 
Den bedöms ha värde främst som en urban finpark utan alltför 
mycket program. 

Parken behöver ge möjlighet till både snabb passage och långsam 
promenad. Dessa kan skiljas åt i utformning. Så kallade snabba 
passager skär genom parken från övergångarna norr och söder 
om tvärbanans plattformar.  Långsamma promenader placeras 
mer sidordnat, i parkens yttre delar. 

I ytterzonen inordnas upplevelserika planteringar, varav delar kan 
vara riktiga finplanteringar som placeras strategiskt invid platser 
utmed de långsamma promenaderna. Dessa platser kan pro-
grammeras för vistelse, häng, grillning mm i goda lägen. 
Ytterzonens planteringar är låga för överblick, och ska möjliggöra 
genomgående passager och siktlinjer. 

Befintlig trädgrönska kan i stort behållas. Den består av t ex 
fågelbär, björk och poppel. Viss komplettering av medvetet 
placerade träd kan stärka parkens rumsligheter, t ex i entrélägen. 
I lägen där genomsikt är extra viktigt väljs uppstammade träd. 
Växtval kan göras för att tillföra ekosystemtjänster som biologisk 
mångfald och pollinering.

ENTRÉYTOR-ytor för passage, genomsikt och vistelse

ÖPPEN GRÄSYTA- ev skålad, yta för fri aktivitet och överblick

PLATSER UTMED LÅNGSAMMA 
PROMENADER- plats att sitta, 
umgås

YTTERZON- inramande låg grönska med siktlinjer och LÅNGSAMMA PROMENADER
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RISSNE CENTRUM F ÖRSTUDIE C.  PROGRAMFÖRSLAG FÖR FINPARK
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Skaljämförelser

Rissne stadsdelspark i förhållande till Luma park (liknande situ-
ation med genomgående tvärbana), till Bofills båge (90-tal lika 
Rissne), och Norra Bantorgets gröna del.
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RISSNE CENTRUM F ÖRSTUDIE C. PROGRAMFÖRSLAG FÖR TORGET
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HELHETSKONCEPT OCH VISION:
Torget ska vara platsens hjärta för Rissne 
centrums många olika korsande stråk. En 
central plats där många olika pusselbitar fogas 
samman till en helhet. Utsikten från torget ut i 
stadsdelsparkens stora öppna rum är en kvalitet.

Det övergripande resonemanget för hela Rissne 
centrum är rumsligheternas varierade skala, där 
öppenhet och slutenhet kompletterar varandra. 
Kopplingen mellan olika målpunkter och 
siktlinjer är viktig för att förstärka trygghet och 
orienterbarhet i området.

GESTALTNING:
Markbeläggningen definierar centrumområdet, 
skapar balans och blir det sammanhållande 
elementet på platsen. Markbeläggningen 
bidrar till en exklusiv och lekfull känsla. Den är 
pusselbiten som ger struktur och geometri.
Markbeläggningen är inspirerad av en 
röllakanmatta vars mönster både är lekfullt 
och strukturerat. I markbeläggningen vävs 
ledstråk in i mönstret för god tillgänglighet och 
orienterbarhet.

Vegetationen i centrum bidrar till variation och 
mjukar upp det hårdgjorda. Den består av olika 
arter som ger stor variation.
Rissnes många gröna omgivande stråk, Rissne 
ängar och Rissnepromenaden kopplas till torget 
genom siktlinjer.

Murar, planteringar och möbler har ett lekfullt 
formspråk som är kopplat till bebyggelsens 
organiska former för att skapa en helhetskänsla.

FUNKTIONSKRAV:
Torget ska vara bilfritt. Här finns sittmöjligheter 
och plats för torghandel. Kopplingen till parken 
är en kvalitet. Genom variation i skala och 
rumslighet skapas dynamik. Torget är ett litet 
och intimt rum i förhållande till parkrummets 
stora, öppna. 

Tydliga kopplingar mellan olika färdmedel 
på platsen är viktig. Torget är ett nod, en 
plats för många byten mellan färdmedel i 
området. Mellan busshållplats, tunnelbana och 
tvärbanestation som är viktiga målpunkter finns 
tydliga siktlinjer och breda stråk som underlättar 
orienterbarhet och framkomlighet.
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RISSNE CENTRUM F ÖRSTUDIE C. PROGRAMFÖRSLAG FÖR TORGET
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RISSNE CENTRUM F ÖRSTUDIE C. PROGRAMFÖRSLAG FÖR DAGVATTENSTRÅKET
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ÖVERGRIPANDE FUNKTIONER:
Dagvattenstråket är entrén till Rissne ängar och 
följer stråket öster ut från centrum mot Rissne 
ängar.
Dammen kommer att tillföra ett 
vatteninslag som idag saknas och ge ökade 
förutsättningarna för biodiversitet.

GESTALTNING:
Själva dammen är relativt grund och 
omgärdas av sluttande kanter vilka kläs 
med ängsvegetation (ängsmattor). Runt om 
hela dammen i normalvattenlinjen föreslås 
strandrullar med vattenväxter som spikas fast 
i slänterna. Dessa bäddar in dammen i vacker 
blommande grönska, och ger ett naturligt 
skydd mot erosion. Dammens inlopp och 
bottenfåra bör förstärkas med makadam och 
naturstenar för att skapa ett skydd mot erosion 
vid kraftig nederbörd. 

Norr om dammen, i direkt anslutning, skapas en 
brygga bestående av en bryggkonstruktion i två 
plan. Det övre planet fungerar som ett litet smit-
stråk, en naturlig förlängning av parkvägens 
axel mot centrum. Det nedre planet blir en liten 
samlingsplats och solbrygga, där man kommer 
närmre vattenytan och växtligheten. Nivåerna 
angörs med hjälp av en sitttrappa i trä där man 
kan sitta och blicka ut över dammen i bästa 
söderläge. Mot korsningen anläggs en upphöjd 
planteringsyta med perenner, låga buskar och 
uppstammade träd. Detta för att skapa en 
lagom avskärmning mot cykelstråket , utan att 
påverka sikten och tryggheten.

Även om dagvattendammen har en relativt 
liten vattenyta och ett begränsat djup så 
bidrar den med viktiga ekosystemtjänster, 
framför allt i form av omhändertagande av 
dagvatten, vilket reducerar trycket på brunnar 
och ledningar vid kraftiga regn. Dammen 
renar genom sedimentering men växtligheten 
(vattenväxter) kan hjälpa till ytterligare. 
Dammen, och växtligheten i slänterna, bidrar 
även till att stödja pollinerande insikter. En 
stående vattenyta ger också möjlighet för djur 
och insekter att få tillgång till vatten, och ger 
möjlighet att skapa boplatser för groddjur.
Dagvattendammen ger upphov till estetiska 
och rekreativa värden, och skapar en behaglig 
och spännande plats att besöka och passera.

HUS 2

HUS 1

PARKERINGSHUS

UPPHÖJD
BOSTADSGÅRD

ENTRÉ TILL  
RISSNE ÄNGAR

MOT  
RISSNE ÄNGAR



22TENGBOM | RISSNE FÖRSTUDIE| 2022-06-23

RISSNE CENTRUM F ÖRSTUDIE C. PROGRAMFÖRSLAG FÖR DAGVATTENSTRÅKET

VISIONSBILD



23TENGBOM | RISSNE FÖRSTUDIE| 2022-06-23

RISSNE CENTRUM F ÖRSTUDIE C. PROGRAMFÖRSLAG FÖR DAGVATTENSTRÅKET

A3 - SKALA 1:200

0 531 10 20

VISIONSBILD

VISIONSBILDER

Sektion



24TENGBOM | RISSNE FÖRSTUDIE| 2022-06-23

RISSNE CENTRUM F ÖRSTUDIE C. PROGRAMFÖRSLAG FÖR NATURKULLEN
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ÖVERGRIPANDE FUNKTIONER:

På naturkullen skapas en sago- och 
naturpedagogisk slinga. Den slingrar sig upp 
för kullen mellan träden till en samlingsplats. I 
området finns flera förskolor och skolor som har 
nära till naturkullen. Det är enkelt för dem att ta 
sig dit för en eftermiddagsutflykt.

Längs vägen finns saker att upptäcka. Små 
träfigurer i skogen kanske …
Två samlingsplatser ordnas, den nedre för att 
klara tillgänglighetskrav.
Meningen är att barnen ges möjlighet att 
uppleva skogen på ett tryggt och lekfullt sätt. 

Slingan organiseras så att  platsens höga 
ekologiska värden bevaras, dvs stora ekar, äldre 
tallar och arter knutna till dem.

HUS B

SAMLINGSPLATS

SAMLINGSPLATS
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RISSNE CENTRUM F ÖRSTUDIE

KÄLLHÄNVISNING:

Fördjupad översiktsplan för Sundbybergs stad
Fördjupning för delen Rissne-Hallonbergen-Ör
Utställningsförslag, november 2004

Grönplan Sundbyberg Maj 2011

Översiktsplan för Sundbyberg
Sundbyberg 2030 – urbant och hållbart 
Maj 2018

Översiktlig naturvärdesinventering i Rissne
Sundbybergs stad 2016

Sundbyberg_om_hus_miljöer_från_bronsålder_till_nutid.pdf. 

Stadsplanering i Sverige, Kell Åström

KVARSTÅENDE ARBETE:

• Markbeläggning
• Tillgänglighet
• Körslinga
• GC-väg i nordväst breddas


