
Stora Ursvik 

Fördjupad översiktsplan för Sundbyberg stad,  
fördjupning för delen Stora Ursvik 

Antagen av kommunfullmäktige juni 2003 



2

Förord

Kommunfullmäktige i Sundbyberg antog i juni 2003 fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik. 

Sundbyberg är en stad som sedan slutet av 1800-talet har växt successivt. Detta har satt 
tydliga spår i bebyggelsen och utformningen av de olika stadsdelarna. Som en inledning av 
det nya seklet kommer nu Sveriges till ytan minsta kommun bygga ytterligare en årsring i 
form av en ny stadsdel norr om Enköpingsvägen. Detta tillsammans med ett inrättande av 
Igelbäckens naturreservat innebär att stora delar av kommunens sammanlagda yta är planerad 
och avsatt för olika funktioner. 

Sundbyberg befinner sig mitt i en expansiv storstadsregion där efterfrågan på bostäder, 
arbetsplatser och ökad vägkapacitet är stor. Samtidigt blir det viktigt att säkra tillgången till 
grönytor för de allt fler boende i denna del av regionen. 

Under våren 2002 pågick ett samråd kring planerna för Stora Ursvik. Detta samråd 
engagerade många och kommunen fick ta emot ett 60-tal yttranden på planerna. Då 
presenterade vi ett antal olika alternativa utvecklingsförslag för Stora Ursvik. Under våren 
2003 fanns ett nytt förslag utställt. Återigen inkom det ett stort antal synpunkter, vilket har lett 
till ytterligare revideringar av planen. Nu är det reviderade förslaget antaget som fördjupad 
översiktsplan för Stora Ursvik.

I och med detta går vi in i ett nytt intressant skede i förverkligandet av denna stadsdel. Under 
hösten 2003 påbörjar vi detaljplaneringen för den första etappen. Stora Ursvik kommer i ett 
första skede byggas ut i en lägre skala i de nordöstra delarna i anslutning till Lilla Ursvik. Det 
ska bli en blandning av villor, radhus, stadsvillor och mindre flerfamiljshus.   

Vår vision är att i början av 2010-talet bor det omkring 7000 nya invånare här, samtidigt finns 
det ett stort utbud av arbetsplatser som gör stadsdelen levande dygnet runt.  E 18 passerar 
utanför kommunen och Enköpingsvägen har en ny karaktär med ett lägre tempo. Tvärbanan 
går igenom Stora Ursvik på sin väg mot Kista. Överbyggnaden mellan Stora Ursvik och 
Rinkeby möjliggör ett utbyte mellan stadsdelarna och underlättar för en ökad integration. 

/Sune Hasselström, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanfattning

Under planeringsprocessen med den fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik har många 
haft synpunkter. Allt ifrån länsstyrelsen och grannkommuner till lokala föreningar och 
privatpersoner har yttrat sig. Den antagna fördjupade översiktsplanen är en väl förankrad 
produkt av en lång planringsprocess. 

Planen för Stora Ursvik utgörs av en rutnätsplan i sydväst med Sundbybergsskalan 4-5 
våningar kombineras med en mer topografiskt anpassad plan i nordost med bebyggelse i 1-3 
våningar. Enstaka högre byggnader kan prövas t ex kring hållplatsläget för tvärbanan och ut 
mot trafiklederna. 

Stora Ursvik ska vara en blandad stadsdel. Fördelningen bör ligga omkring 3 000 – 4 000 
bostäder och ungefär lika många arbetsplatser. Arbetsplatserna ska primärt lokaliseras längs 
med Ulvsundavägen och Enköpingsvägen, men även centralt kring hållplatsen. Kommersiell 
service ska lokaliseras kring hållplatsen, längs med huvudstråken och längs med 
Enköpingsvägen

Enköpingsvägen ligger kvar i befintligt läge med fyra körfält men ska förändras till lokal 
huvudgata. Detta ska åstadkommas genom minst 4-5 anslutningar till området, men också 
genom tillkommande bebyggelse för att ge Enköpingsvägen en mer stadsmässig utformning. 

Den inre trafikstrukturen ska utgöras av en nord-sydlig huvudgata för biltrafik och 
tvärspårväg kombinerat med en öst-västlig huvudgata, som förbinder Stora Ursvik med 
befintliga Ursvik och på sikt Rinkeby. 

Tvärbanan ska gå på bro över Enköpingsvägen vidare norrut mot Kista med en hållplats 
centralt i Stora Ursvik. 

Bebyggelse längs med Ulvsundavägen/E 18 och Enköpingsvägen utgör bullerskydd för övriga 
delar av Stora Ursvik. En ny anslutning till Stora Ursvik i öster ska förläggas någonstans 
mellan FOI-området och Lilla Ursvik  

I områdets norra delar ska en öppen bebyggelsestruktur möjliggöra goda kontakter ut i 
grönområdet och släppa in grönskan i stadsdelen. 

Ett långsträckt grönstråk ska gå från Kvarnkullen till kullarna i norra delen av stadsdelen och 
vidare ut mot Kymlinge. Detta stråk ska integreras med bebyggelsen i stadsdelen.  

Ett långsträckt torg ska ligga öster om huvudstråket för biltrafik och tvärbanan. Hållplatsen 
för tvärbanan ska lokaliseras till detta torg. 

Den fördjupade översiktsplanen utgör en väl förankrad plattform inför det fortsatta arbetet 
med att förverkliga den nya stadsdelen Stora Ursvik.
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Planbeskrivning

Inledning

Bakgrund och övergripande målsättning 
Stora Ursvik är nästa årsring i Sundbyberg. Området ska utvecklas till en ny stadsdel med 
både bostäder, kontor, verksamheter och service. Större delen av området har tidigare varit 
inhägnat då FOI (Försvarets Forskningsinstitut) bedrivit skyddsklassad verksamhet. Mot 
bakgrund av att FOI koncentrerat sin verksamhet till byggnaderna i områdets sydöstra del 
finns nu möjlighet att nyttja stora delar av området för andra ändamål. Markägarna 
Vasakronan, Specialfastigheter och Sundbybergs stad har sedan 2001 bedrivit ett gemensamt 
planeringsarbete för att utreda förutsättningar och möjliga utvecklingsmöjligheter för Stora 
Ursvik.

Den övergripande målsättningen är att utveckla Stora Ursvik till en levande stadsdel med en 
blandning av bostäder, arbetsplatser, verksamheter och service. 

Organisation 
Den fördjupade översiktsplanen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Sundbyberg. Detta har skett i nära samarbete med en projektgrupp bestående av 
representanter från Sundbybergs stad, Vasakronan, NCC, Ursvik Exploaterings KB och 
Specialfastigheter. Arbetet har kontinuerligt stämts av mot projektets ledningsgrupp och den 
politiska styrgruppen för Stora Ursvik. 

Vasakronan har under 2001 bildat ett markutvecklingsbolag för Stora Ursvik, Ursvik 
exploaterings KB. NCC har förvärvat 50 % av bolaget och Vasakronan och NCC kommer 
därmed gemensamt utveckla markinnehavet i Stora Ursvik. 

Politisk styrgrupp 
Helene Hellmark Knutsson (s) 
Jan Jogell (s) 
Johan Fransson (v) 
Gustav Wiberg (mp) 
Hans-Erik Malmros (m) 
Ramsay Brufer (m) 
Johan Storåkers (fp) 
Bengt Sjöholm (kd) 

Ledningsgrupp
Robert Falck, kommundirektör, Sundbybergs stad 
Niklas Svensson, projektledare, Sundbybergs stad 
Ulf Brandt, VD, Ursvik exploaterings KB
Jan Larsson, Regionchef Stockholm, Specialfastigheter 
Sten-Åke Petersson, JEGO-konsult AB 
Christer Alvemur, Regionchef Stockholm, vice VD Vasakronan 
Tore Klevby, Marknadsområdeschef Norr, Vasakronan 
Gunnar Jonsson, Chef, NCC Boende Sverige
Erik Eken, chef fastighetsutveckling, NCC Property Development 
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Projektgrupp 
Niklas Svensson, projektledare, Sundbybergs stad 
Ludvig Milles, planarkitekt, Sundbybergs stad 
Pierre Savard, trafikplanerare, Sundbybergs stad 
Charlotte Richardsson, bygglovhandläggare, Sundbybergs stad
Birgit Merecki, exploateringschef, Sundbybergs stad 
Inger Holmqvist, miljöchef, Sundbybergs stad 
Ulf Brandt, VD,Ursvik exploaterings KB
Anders Andersson, konsult, Specialfastigheter 
Mats Enander, fastighetsutveckling, Vasakronan 
Mimmi Calles-Hedenberg, projektledare, NCC Property Development 

Planprocessen

Översiktsplan 
Kravet att alla kommuner ska ha en kommuntäckande översiktsplan infördes genom Plan- och 
bygglagen (PBL) 1987. Översiktsplanen är obligatorisk och kommunfullmäktige ska ta 
ställning till översiktsplanens aktualitet minst en gång under varje mandatperiod. 
Översiktsplanen är inte bindande, dock rådgivande och vägledande för efterföljande beslut. 
Genom lagändringar 1996 och 1998 har översiktsplanens funktioner förstärkts och gjorts 
tydligare. Sundbybergs stads nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i januari 2001 
och ersätter den tidigare planen från 1991. 

I översiktsplanen står bland annat följande: 
Lokaliseringen och omfattningen av ny bebyggelse av såväl bostäder som arbetsplatser i Stora Ursvik bör 
klarläggas med hänsyn till de nya förutsättningarna och totalförsvarsintressena. Delar av FOA:s idag inhägnade 
område kan nyttjas för andra ändamål. Områdets goda kommunikationsläge, samtidigt som det även i framtiden 
kommer att vara utsatt för störningar från närliggande trafikleder gör det lämpligt för en blandning av 
arbetsplatser och bostäder. Det kan innehålla andra typer av bostäder som det finns få av i dagens Sundbyberg, 
till exempel olika sorters marknära boende. En funktionsblandning bör eftersträvas för att uppnå en attraktiv och 
innehållsrik miljö. Sammanhängande grönstråk bör anknyta till rekreationsområdena i norr och länka samman 
dessa med de befintliga bostadsområdena Ursvik, Rissne och Rinkeby. 

Gränsdragningen mellan utbyggnadsområdet och grönområdena i norr ska klarläggas i arbetet. Syftet är att skapa 
en stadsdel med stor mångfald avseende bland annat bostäder och arbetsplatser. Inom området ska det finnas 
möjlighet att tillskapa de bostadstyper som saknas eller som det är stor efterfrågan på i Sundbyberg. 
Kopplingarna till Rissne och Hallonbergen är viktiga och bör lösas. Stora Ursvik bör utformas för att ge goda 
möjligheter att skapa en bra kollektivtrafik i området till exempel genom en ny sträckning av snabbspårvägen. 

Den områdesavgränsning som finns redovisad i översiktsplanen för område F7 är något större 
än det nu aktuella planområdet. För klargörande av planområdet i förhållande till tidigare 
redovisningar se nedan under kapitlet Planområdet - Avgränsning.

Fördjupad översiktsplan 
För visa områden kan det krävas en ökad detaljeringsnivå, en redovisning av 
ställningstagandena i en större skala, vilket kallas för en fördjupning av översiktsplanen 
(FÖP). För en fördjupning av översiktsplanen gäller samma krav på innehåll och förfarande 
som för den kommunomfattande översiktsplanen. 
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I samband med beslutet att anta Sundbybergs översiktsplan i januari 2001 påbörjades arbetet 
med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik. Arbetet syftar till att belysa 
möjligheterna och förutsättningarna att utveckla Stora Ursvik till en levande stadsdel med en 
blandning av arbetsplatser och bostäder. Den fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik var 
ute på samråd under tiden 1 december 2001 – 31 januari 2002.  På samma sätt som för den 
kommunomfattande översiktsplanen ges privatpersoner, föreningar, organisationer och 
myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna materialet. Den fördjupade 
översiktsplanen är inte bindande utan endast rådgivande, och kommer att användas som 
program för detaljplan. 

Som ett komplement till samrådet genomfördes parallella arkitektuppdrag för att belysa olika 
strategiska planeringsfrågor på ett mer ingående sätt och erhålla ett mer omfattande 
beslutsunderlag innan slutligt planförslag utarbetades. Brunnberg & Forshed, Nyréns samt 
Erséus, Frenning och Sjögren fick uppdraget. De parallella uppdragen redovisades 19 juni 
2002. Resultatet av dessa uppdrag finns sammanställt i en rapport som anmäldes till 
kommunstyrelsen i september 2002. Bedömningsgruppens slutrapport innehåller ett antal 
förslag till inriktningar för fortsatt planering. Inriktningen av nu föreslagen plan är en syntes 
av samrådet och resultatet av de parallella uppdragen. 

Översiktsplanen var utställd 5 februari – 4 april, 2003. Under denna tid inkom 43 
remissyttranden. Kommunstyrelsen godkände utställningsutlåtandet i juni 2003 och 
kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen 16 juni 2003. 

Detaljplan
Enligt plan- och bygglagen ska en detaljplan upprättas inför större förändringar av mark- och 
vattenanvändningen eller för att reglera utformningen av bebyggelsemiljön. Detaljplanen ska 
redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Det är således i det kommande 
detaljplaneskedet som utbyggnaden av Stora Ursvik fastställs. För Stora Ursvik kommer det 
tas fram ett antal detaljplaner för den etappbyggnad av området som det blir frågan om. 
Detaljplanerna upprättas dock med vägledning av den antagna fördjupade översiktsplanen 
som ersätter programskedet för detaljplan. 

Planbeskrivningens innehåll 
Till samrådet togs ett omfattande material fram. Fyra strukturalternativ presenterades för 
Stora Ursvik. Dessa var inte att betrakta som skilda förslag. Syftet var att delar i dessa 
alternativ kunde kombineras för att ligga till grund för ett kommande förslag. Till samrådet 
redovisades även de planeringsförutsättningar som ligger till grund för planeringen.

Till utställningen presenterades ett planförslag som består av en plankarta med tillhörande 
planbeskrivning.

I denna antagandehandling kommer inte planeringsförutsättningarna presenteras lika utförligt 
som i tidigare skede av planeringen. Vi hänvisar därför i dessa delar till den utförliga 
redovisningen som finns i samrådsmaterialet.  

Den fördjupade översiktsplanen utgörs av plankartan med tillhörande planbeskrivning. 
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Planområdet

Läge
Stora Ursvik är beläget i Sundbybergs norra del, ca 2,5 km nordväst om centrala Sundbyberg. 
Stora Ursvik har direktanslutning till det övergripande trafikvägnätet – söder om området går 
E18, i väst ansluter Ulvsundaleden till E 18 och nordväst om området går Kymlingelänken 
som sträcker sig mellan E 18 och E 4.

Avgränsning
I samrådet fanns en preliminär avgränsning för planområdet, vilket skulle betraktas som ett 
utredningsområde och inte som en formell avgränsning. Utredningsområdet omfattade Stora 
Ursvik samt närområden som berörs av den planerade utvecklingen av Stora Ursvik.  

Den av kommunfullmäktige antagna plankartan utgör den formella avgränsningen för den 
fördjupade översiktsplanen. Plankartan ligger längst bak i planbeskrivningen, innan bilagorna. 
De färglagda delarna i plankartan visar det område som berörs av planläggning för den nya 
stadsdelen Stora Ursvik. Planområdet är 69 hektar. 

Markägoförhållanden 
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Innehåll
Planområdet omfattar i de sydvästra delarna Sundbyberg 2:26 och Sundbyberg 2:55 där 
Sundbybergs stad är markägare.  

De nordöstra delarna omfattas av Sundbyberg 2:44 som ägs av Ursviks exploatering KB 
(marken ägdes tidigare av Vasakronan). 

Sundbyberg 2:77 ägs av Specialfastigheter och på området finns Försvarets Forskningsinstitut 
(FOI). Området är inhägnat och klassat som skyddsområde. Det kan till viss del förtätas för 
Försvarsmaktens behov eller andra statliga specialverksamheter som kan ligga inom 
skyddsområdet. Området bör vara en del av Stora Ursvik och staketet bör på sikt avvecklas 
och skalskydd i berörda fastigheter bör prövas. 

Den nordvästra delen av den skisserade nya stadsdelen ligger inom Stockholms stad. På sikt 
är avsikten att detta blir en del av Sundbyberg. Formellt ingår inte denna del i den fördjupade 
översiktsplanen, men den har varit föremål för hela planeringsprocessen, vilket underlättar för 
en komplettering av den fördjupade översiktsplanen då kommungränsjustering är genomförd. 

Planeringsmål för Stora Ursvik 

Både övergripande kommunala som regionala och nationella måldokument har legat till grund 
för framtagandet av de övergripande planeringsmålen för Stora Ursvik.

• Skapa balans och goda samband inom regiondelen. 

• Utnyttja Stora Ursviks centrala läge i regiondelen för bostäder och arbetsplatser. 

• Minimera buller  

• Stora Ursvik ska utvecklas till en stadsdel med en blandning av arbetsplatser, bostäder och 
grönytor.

• Möjligheten att göra boendekarriär inom kommunen ska öka genom att i Stora Ursvik skapa 
förutsättningar för olika boendeformer. 

• Stora Ursvik ska ge förutsättningar för en trygg boendemiljö. 

• Stora Ursvik ska integreras med övriga delar av kommunen. Den framtida utformningen av 
Enköpingsvägen är i detta sammanhang en central fråga. 

• Skapa förutsättningar för en mycket god kollektivtrafikförsörjning. 

• Hävda grönstråket utmed Igelbäckens dalgång. Värna natur- och landskapsvärden som finns 
inom Stora Ursviks närområde. 

• En god tillgänglighet och utformning av grönytor inom området. 
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Planförslaget

Stadsbyggnadskaraktär
För att kunna föreställa sig den goda, balanserade, trygga, gröna och vackra stadsdelen Stora 
Ursvik har vi under planprocessen arbetat med att ge associationer till hur den färdiga miljön 
skulle kunna te sig, som en arbetsmetod för att få inspiration i arbetet och för att kunna 
beskriva stadsdelen utan att det finns några färdiga förslag. Planprocessen har visat på en rad 
förebilder både i närmiljön och på andra håll som kan ange en inriktning och förmedla en 
känsla kring vilken slags stadsdel vi önskar skapa. 

Kvarteret drivbänken i Äppelviken, Bromma och gatumiljö från Aspudden kan tjäna som förebilder på hur 
stadsbyggnadskaraktären kan vara i olika delar av Stora Ursvik.

Utgångspunkten i planförslaget är att kvartersstorlekar kan variera beroende på innehåll och 
läge. Ett grundkvarter med måtten ca 80m x 80m utgör en bra utgångspunkt för det fortsatta 
planeringsarbetet. Strukturerna bör dock vara så flexibla att det är möjligt att göra ganska 
stora förändringar av kvartersstruktur och kvartersindelning i kommande arbete.  

Den fördjupade översiktsplanen styr inte innehållet i kvarteren. En utgångspunkt är att det 
inom stadsdelen ska inrymmas allt ifrån slutna kvarter till en mer öppen struktur och att det 
ska finnas plats för såväl bostäder som arbetsplatser, verksamheter och service utan att i detta 
skede exakt lägga fast var detta ska finnas. Bebyggelsen ska präglas av variation. 

Kvartersmönster
Förebilden för områdets planstruktur är ett traditionellt stadsplanemönster som bygger på 
kvarter, gator och platser. Planstrukturen anpassar sig till topografin genom en rutnätsplan i de 
sydvästra delarna och en mer organisk plan på höjderna i nordöst. Detta för att terränganpassa 
planen samt för att det inom detta område kommer vara en mer lågskalig bebyggelse. 
Kvartersstadens princip som grundelement är robust och flexibelt. I mer kuperad terräng 
finner man mer organiska mönster med vindlande gator och kvarter i mjukt rundade former. 
Historiska studier har visat att kvartersstaden har kvaliteter som gör den robust över långa 
tidsperioder.
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Exploateringsgrad – bygga tätt eller glest? 
Under planprocessen har det förts ett utförligt resonemang om olika exploateringsgrader. Vi 
har prövat olika fördelningar av hög, medelhög och låg exploatering eftersom det är viktigt att 
skapa en stad med variation. 

Med anledning av områdets centrala läge i regionen och för att spara naturmark förordas en 
relativt hög genomsnittlig exploatering, vilket även skapar förutsättningar och underlag för en 
tvärbana genom den nya stadsdelen samt för övrig kollektivtrafikförsörjning. Exploateringen 
ska dock variera för olika delar inom stadsdelen. Översiktsplanen styr inte i detalj 
bebyggelsehöjden i stadsdelen. Det ska finnas en frihet inför detaljplaneringen när det gäller 
kvartersutformning och bebyggelsehöjder.  

Ambitionen för exploateringen av Stora Ursvik är omkring 3 000 – 4 000 bostäder och lika 
många arbetsplatser. Den fördjupade översiktsplanen föreskriver inte denna exploatering. 
Inom ramen för Föpen finns det möjligheter att både öka och sänka exploateringen. Vid 
tillfälle för antagande av planen ansågs 3000 – 4000 bostäder och motsvarande antal 
arbetsplatser vara en bra avvägning. 

För Stora Ursvik kommer exploateringsgraden variera inom området. Vissa delar kommer 
motsvara en täthet och exploateringsgrad som återfinns i centrala Sundbyberg, medan andra 
delar mer kan jämföras med centrala delarna av Ursvik längs Ursviksvägen eller bebyggelsen 
i kvarteret Trollsländan i Duvbo. 

Planen är indelad i två områden vad gäller bebyggelsehöjder. 

Nordöst
I nordöstra delarna (ljusare på plankartan) ska det vara en anpassning till den låga 
bebyggelsen i Lilla Ursvik, samt att mötet med grönområdet ska ske varsamt. Bebyggelsen 
ska släppa in grönområdet i stadsdelen och inte utgöra en stadsmur mot detta. 1-3 våningar 
går det att bebygga inom dessa delar. Möjligheten att pröva högre bebyggelse än den 
föreskrivna, på platser som lämpar sig för detta, gäller hela planområdet. Inom dessa delar ska 
det vara möjligt att pröva även 4 våningar i syftet att hålla upp exploateringen, samtidigt som 
naturmark kan besparas. Exakt bebyggelsehöjd läggs fast i detaljplan. 

Sydväst
I sydvästra delarna (mörkare på plankartan) är det en mer stadsmässig anpassning av 
bebyggelsehöjden. Sundbybergsskalan refererar till centrala Sundbyberg med en bebyggelse 
som varierar mellan 3-5 våningar. 3 våningar eller mer föreskriver planen. Möjligheten att 
pröva högre bebyggelse än den föreskrivna på platser som lämpar sig för detta, gäller hela 
planområdet. I de högre delarna innebär det att flygets restriktioner är begränsande faktor. Det 
innebär att det inte går att bygga högre än +59 meter över nollplanet till skydd för flygtrafiken 
kring Bromma flygplats. Högre höjd mot E 18 ska prövas i syfte att avskärma buller. En tätare 
exploatering utefter tvärbanan är även eftersträvansvärt.  

Inom ramen för detaljplaneläggningen ska förutsättningarna för en eller ett par högre 
byggnader i stadsdelen studeras som dels utgör ett landmärke och på så sätt ger området en 
identitet, dels för att möjliggöra för ett bra underlag av boende i läget nära hållplatsen för 
tvärbanan. Detta är en mycket viktig fråga för att det ska bli en levande punkt invid 
tvärbanans hållplats, med folkliv och service. Norra delen av torget är ett exempel på en plats 
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där en högre byggnad kan motiveras som ett stöd för torget och för den centrala placeringen i 
stadsdelen intill hållplats för tvärbanan och i den punkt där huvudstråken korsas. 

Volymstudie 
För att inte föregripa den kommande planeringen har vi konsekvent undvikit att presentera 
illustrationer med huskroppar som kan tolkas som en bild på hur det ska bli. Det ska finnas en 
frihet inför framtida detaljplaner att lägga fast detta. Utbyggnaden bör ske på ett sådant sätt att 
vissa markområden sparas för att i framtiden kunna kompletteras. 

Med avseende på de diskussioner som förts om hur stor exploatering området kan rymma har 
vi i detta skede valt att presentera en illustration (bilaga 5) som underlag till en 
volymberäkning för att åskådliggöra hur en utbyggd stadsdel skulle kunna se ut. Inom detta 
rymmes gott och väl den utbyggnadsambition som finns idag. 

Illustrationen är INTE ett förslag på hur Stora Ursvik ska byggas ut! 

Integration av bostäder, kontor, verksamheter och service 
Ett övergripande mål i planarbetet är att Stora Ursvik ska utvecklas till en stadsdel med en 
blandning av bostäder, kontor, verksamheter, service och grönytor. Under hela 1900-talet har 
det skett en ökad uppdelning och specialisering av stadens funktioner. På senare år har det 
skett en attitydförändring till att integrera verksamheter i stadsbygden. De sociala och 
kulturella fördelarna med en integrerad stadsstruktur är uppenbara, stadsmiljön blir mer 
levande under större del av dygnet. Verksamhetsintegration innebär också att lokaler, 
ledningsnät och p-platser kan utnyttjas mer effektivt över tiden liksom att underlag för social, 
kommersiell och kulturell service ökar. Frågor rörande lägenhetsstorlekar och 
upplåtelseformer ska fördjupas i det fortsatta arbetet. 

En arbetsplats – en bostad 
För att skapa ett livaktigt stadsliv både under dag- och kvällstid ska arbetsplatser, bostäder 
och service integreras i området. Fördelningen av olika funktioner rent geografiskt är svårt att 
para med en jämn fördelning på bebyggd yta. Eftersom arbetsplatserna bör byggas i de 
bullerstörda delarna riskerar en fördelning på en arbetsplats - en bostad, medföra att de 
nordöstra och centrala delarna till största delen kommer bestå av bostäder.

Inriktningen är att kontor och verksamheter framförallt förläggs längs med huvudgator, vid 
torget samt ut mot trafiklederna som bullerskärmar. Det är viktigt att förutsättningar för en 
god servicenivå skapas. Kommersiell service bör främst lokaliseras kring hållplatsen för 
tvärbanan samt längs med huvudstråken ner mot Enköpingsvägen. Det är av viktigt att 
tillgänglighet för människor med funktionshinder beaktas under detaljplaneskedet.  

Integration på olika nivåer 
Inom den nya stadsdelen ska det prövas att integrera bostäder med arbetsplatser och icke 
miljöstörande verksamheter på olika nivåer: område, kvarter och byggnad.  

Områdesnivå - Integration på områdesnivå innebär t ex att arbetsplatser/verksamheter samlas i 
kvarter längs en huvudgatas ena sida medan bostadskvarter kantar den andra sidan. På så sätt 
får arbetsplatskvarter skilda infarter och gårdsrum. Funktionerna möts längs huvudgatan. 
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Kvartersnivå - Vid integration på kvartersnivå ingår både bostäder och 
arbetsplatser/verksamheter i ett och samma kvarter, vilket innebär att funktionerna möts på 
det gemensamma gårdsrummet. Här kan mötesplatser för arbetande och boende utvecklas. 

Husnivå - Integration på husnivå innebär att arbetsplatser/verksamheter och butiker förläggs i 
husens bottenvåningar längs en hel kvarterssida eller i hushörnen. Den här typen av 
integration återfinner vi i den täta staden. Den ger ett genuint stadsliv men kan också innebära 
vissa miljöstörningar för de boende vid till exempel lastning och lossning till affärer och 
kontor.

Hur denna integrering ska ske, på vilken nivå, samt i vilka områden, kommer att klargöras i 
samband med detaljplaner och i miljö- och gestaltningsprogrammet. Ambitionen för Stora 
Ursvik är hela tiden en mycket långtgående integration.

Integration av FOI 
För FOI-området inom planens östra del gäller särskilda förutsättningar. Området är 
skyddsklassat med hänsyn till den verksamhet som FOI idag bedriver. Tillgängligheten till 
området är i nuläget begränsat av säkerhetsskäl. Möjligheten att utveckla och integrera FOI-
området i stadsdelens utbyggnad är angeläget, men får ses i ett längre perspektiv. Området 
kan till viss del förtätas för Försvarsmaktens behov eller andra statliga specialverksamheter 
som kan ligga inom Skyddsområdet. Området ska vara en del av Stora Ursvik och staketet bör 
på sikt avvecklas och skalskydd i berörda fastigheter bör även prövas.

Service
Den sociala servicen kommer att belysas ytterligare i den fortsatta planprocessen. 
Konsekvenser av ålderspucklar för behovet av lokalflexibilitet liksom av möjligheter till 
samordning skola och förskola ska även de belysas mer ingående. Ett särskilt serviceprogram 
finns framtaget. Detta är under hösten 2003 föremål för en politisk förankring. Detta program 
ska utgöra plattform för frågor rörande kommunal och kommersiell service i Stora Ursvik. 
Den nu föreslagna planen pekar endast ut ett antal områden som kan lämpa sig bra för 
lokalisering av kommunal service som t ex en skola inom området eller mindre idrottsplats.  

Stora Ursviks gård, med sitt läge söder om en grön kulle, i grönstråket från Kvarnkullen, kan 
utgöra en bra plats för t ex en skola. Även kvarteret Päronet och området direkt norr om 
kvarteret Päronet skulle vara möjlig för lokalisering av kommunal och kommersiell service i 
det strategiska läget som binder ihop den nya stadsdelen med Ursviks villaområde.  

Inre trafikstruktur 
I planarbetet har olika principer för stadsdelens inre trafiksystem prövats. En gemensam 
nämnare i samtliga alternativ är strävan att åstadkomma kontinuerliga gatunät och att i 
möjligaste mån undvika långtgående trafikseparering och säckgator. Detta förutsätter 
utformning av gatunätet enligt de riktlinjer som anges i Svenska Kommunförbundets skrift 
”Lugna gatan!”. På så sätt ökar tillgängligheten mellan olika områden i stadsdelen och 
därmed förutsättningarna för ett rikt stadsliv.

För Stora Ursvik ska utgångspunkten vara ett huvudstråk för biltrafik och tvärspårväg i nord-
sydlig riktning. Huvudgatan för biltrafik bildar en västlig centralaxel i stadsdelen. 
Huvudgatans sträckning markerar tydligt samhörigheten med de andra stadsdelarna i 
Sundbyberg. Vid huvudgatan finns torget som förläggs öster om tvärbanestråket.  
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Detta ska kompletteras med en öst-västlig axel genom området. Den manifesterar en framtida 
koppling till Rinkeby och grannstadsdelen Lilla Ursvik som på detta sätt får en koppling till 
Stora Ursvik.

De heldragna gatorna utgör huvudgatorna i 
Stora Ursviks gatunät. När den övriga 
gatustrukturen läggs fast ska den utgå från 
dessa huvudgator.

Plankartan
På plankartan redovisas ett antal gator som heldragna. Dessa gator är fastlagda i och med den 
fördjupade översiktsplanen. Observera att de inte är samma sak som de huvudgator som 
redovisas i bilden ovan. 

Det övriga gatunätet, som på plankartan är streckade, visar på en princip hur den 
gatustrukturen kan komma att se ut. Dessa delar fastläggs inte av den fördjupade 
översiktsplanen. Hur dessa sträckningar exakt ska gå och hur dessa gator ska dimensioneras 
kräver ytterligare studier och det fastläggs först i och med antagande av detaljplaner. I ett 
miljö- och gestaltningsprogram kommer även gaturummen närmare att definieras. 

FOI
FOI har idag ett befintligt gatunät som tills vidare kommer att behållas, men som kan komma 
att förändras när dessa delar integreras i Stora Ursvik. Huvudstråk och gatunät som angränsar 
till FOI –området utreds i detaljplaneskedet.  

Förebilder 
Exempel på förebilder för huvudgatorna inom Stora Ursvik är en bredare variant av 
Gröndalsvägen i Gröndal, en huvudgata med modern spårlinje kantad av fyravånings 
punkthus. Även Hägerstensvägen i Aspudden kan tjäna som förebild, med en huvudgata 
kantad av fyravåningshus i slutna bebyggelsefronter mot gatan med kommersiell och social 
service i bottenvåningarna. 

Olika typer av gator 
Den fördjupade översiktsplanen föreskriver inte exakt hur olika typer av gator ska se ut. I 
miljö- och gestaltningsprogrammet kommer olika gatusektioner att läggas fast som styrande 
inför detaljplanerna. Tvärbanans exakta sträckning är ett exempel på något som styr hur detta 
gaturum kan se ut. I de lågt exploaterade delarna kan olika varianter av mindre lokalgata 
komma att prövas. Separata gång- och cykelvägar längs både huvudgatorna och de större 
lokalgatorna bör anläggas för att skapa god trafiksäkerhet. 
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Hägerstensvägen i 
Aspudden kan tjäna 
som förebild för 
huvudstråket genom 
Stora Ursvik. 

Gröndalsvägen i Gröndal med 
Tvärbanan är en annan förebild för 
huvudstråket.  

Gång och cykel (GC) 
Idag passeras Stora Ursvik av ett antal cykelleder. En av dessa kommer från Bergshamra i 
Solna och fortsätter till bland annat Rinkeby och Tensta på gamla Enköpingsvägen. Denna led 
kommer att finnas kvar i det framtida Stora Ursvik och utgöra ett av huvudcykelstråken både 
genom Stora Ursvik men också till och från Stora Ursvik. GC-bron över E18/Ulvsundavägen 
kommer att behöva flyttas, cirka 100 meter, i samband med ombyggnaden av E18.  

Vid GC-tunneln under E18 i Hallonbergen finns redan idag möjligheten att cykla 
Ursviksvägen genom Lilla Ursvik till Stora Ursvik. Eftersom Ursviksvägen föreslås förlängas 
in i Stora Ursvik blir även den ett huvudcykelstråk som kopplar de norra delarna av Stora 
Ursvik till bland annat Hallonbergen.  
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Från Stora Ursvik bör en GC-väg anläggas till Ärvinge trafikplats. I E18 ombyggnaden ingår 
att en GC-undergång anläggs strax söder om Ärvinge trafikplats. Att bygga ut en GC-väg 
mellan Stora Ursvik och Ärvinge innebär att Stora Ursvik kopplas till Kista och till de GC-
förbindelser som finns ifrån Kista. Denna led skulle även bli den länk som knyter ihop Kista 
med hela Sundbyberg och Solna. 

Mellan Hallonbergen och Madenområdet finns ytterligare en GC-tunnel under nuvarande 
E18. Denna är idag kopplad till GC-vägen mellan Hallonbergen och Madenområdet samt till 
den gamla Enköpingsvägen på norra sidan om tunneln. Hur denna länk bättre kopplas till 
Hallonbergen och Rissne får avgöras i arbetet: Rissne, Hallonbergen och Ör. På Ursvikssidan 
kopplas den även i framtiden till gamla Enköpingsvägen. 

Mellan Rissne och Stora Ursvik finns idag en GC-bro över E18 vid SEB:s bankhus. Denna 
bro är ansluten till Rissnes GC-vägar och till huvudcykelstråken mot bland annat centrala 
Sundbyberg. I GC-brons andra ände ansluts GC-vägen till GC-systmet i Stora Ursvik och 
därmed nås även GC-bron till Rinkeby. 

GC-bron vid bankhuset kommer även den att behöva rivas för ombyggnaden av E18. Om det i 
framtiden ska vara en bro eller en GC-tunnel som ersätter denna bro är inte bestämt. Dock 
behöver den ersättas. 

Den framtida tvärspårbanan ska passera ovanför den framtida korsningen E18/Kvarnvägen. 
Eftersom spårvägen inte klarar stora lutningar planeras en bro byggas ovanför E18. Denna bro 
behöver börja i backen söder om korsningen Kvarnvägen/Madenvägen och fortsätta över E18 
till Stora Ursvik. Att anlägga en GC-bana på samma bro öster om spåren skulle innebära att 
en gen och höjdmässigt bra förbindelse skapas. Denna GC-bana föreslås fortsätta genom Stora 
Ursvik på huvudgatan, öster om spårvägen, för att anslutas till GC-vägen mot Ärvinge/Kista. 
På det viset kopplas framför allt Rissne ihop med Stora Ursvik och Kista. 

När bron mellan Stora Ursvik och Rinkeby allé byggs skapas ytterligare en bra GC-koppling 
mellan Stora Ursvik och Rinkeby. 
 

Enköpingsvägen
I strukturalternativen prövades olika sätt att integrera Enköpingsvägen i stadsbygden, i 
alternativen föreslås olika dragningar av Enköpingsvägen samt olika antal in- och utfarter till 
Stora Ursvik. 

Inriktning
Den fördjupade översiktsplaneringen förutsätter att nya E 18 byggs och dagens Enköpingsväg 
kan omdanas. Bedömningar av de olika alternativen är gjorda och enligt utställningsförslaget 
ska Enköpingsvägen ligga kvar i befintligt läge med fyra körfält. Vägen ska dock förändras 
till lokal huvudgata med stadsmässig gestaltning i samband med att E18 förläggs till 
Kymlingelänken. Det innebär att det på sikt kan kompletteras med bebyggelse på båda sidor 
av Enköpingsvägen. Fyra till fem anslutningar till Stora Ursvik är utgångspunkten för 
förslaget. Endast mindre justeringar av vägens sträckning blir aktuella.

Det är viktigt att med detaljutformning, korsningsåtgärder och sänkt hastighet ge 
Enköpingsvägen en annan karaktär än idag. Boende och arbetande i området ska utan större 
problem kunna ta sig ut, in och genom området. I planförslaget har Enköpingsvägen 
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cirkulationsplatser och parallellgator, vilket rekommenderas i den trafikutredning som 
genomförts efter samrådet. Tvärbanan föreslås gå planskild över vägen.

Kapacitetsberäkningar innan nya E 18 
Så länge E18-trafiken är kvar på Enköpingsvägen är Vägverket tveksamma till åtgärder som 
minskar framkomligheten på Enköpingsvägen, till exempel ytterligare väganslutningar. 
Möjligheterna till förändringar är därmed begränsade. Omkring en fjärdedel (2000 lägenheter 
och 500 arbetsplatser i detta antagande) av den planerade utbyggnaden av Stora Ursvik kan 
byggas ut om kapaciteterna på Enköpingsvägen ska klaras.

Ett scenario har studerats där vägnätet år 2010 är detsamma som dagens och Enköpingsvägen 
har kvar hastighetsbegränsningen 70 km/t och 4 körfält. Grahamsvägens anslutning ersätts 
med en ny väster om den nuvarande (se bilaga 3). 

Trafiken på Enköpingsvägen inom Sundbyberg ökar 20-30 % i förhållande till idag och är 
också i de östra delarna större än den framtida trafiken 2015. 

Genomfartstrafiken beräknas bli ca 40 % mot 70 % idag men ersätts med trafiken från 
utbyggnaden av exploateringsområdena i Solna och Sundbyberg. Trafiken på Ursviksvägen 
ökar. Belastningen i korsningen Ursviksvägen/Enköpingsvägen blir ett problem vid 
oförändrade förhållanden. Köerna på Enköpingsvägen blir för långa. Tillräcklig kapacitet kan 
lösas med en cirkulationsplats i korsningen alternativt en kombination med fria högersvängar 
i den signalreglerade korsningen och 30 km/tim på delar av Ursviksvägen. 

Full utbyggnad i Stora Ursvik och områdena utmed Enköpingsvägen 
Efter utbyggnaden av E18 – Kymlingelänken finns det inga hinder med hänsyn till trafiken på 
Enköpingsvägen att medge full utbyggnad enligt planerna. Anslutningarna till 
Enköpingsvägen kan med undantag för Kvarnvägen utformas antingen med signalreglering 
eller som cirkulationsplats. För Kvarnvägen och helst även Ursviksvägen behövs 
cirkulationsplats för att klara kapaciteten.  

Ett scenario har studerats med full exploatering i områdena utmed Enköpingsvägen år 2015. 
Nya E18 är färdigställd och Enköpingsvägen är ombyggd till lokal huvudgata med 4 körfält 
och 50 km/tim. Norra Länken, Norrortsleden och Huvudstaleden med Tritonkoppling är 
utbyggda (se bilaga 3). 

Fyra körfält behövs även i framtiden på Enköpingsvägen. Belastningen är relativt jämn och 
hög längs vägen. Sammantaget är alla korsningar relativt högt belastade varför bebyggelsen 
bör utformas relativt jämnt över anslutningarna. Genomfartstrafiken beräknas minska från 
dagens 70 % till 10 % år 2015. Trafiken som alstras av exploateringsområdena tar över. På 
Ursviksvägen kommer trafiken att öka kraftigt vid full utbyggnad. En stor del av trafiken 
alstras av utbyggnadsområdena söder om Enköpingsvägen (Rissne, Hallonbergen och Ör) och 
mer än hälften av trafiken på Ursviksvägen går genom Sundbybergs centrum.  

Buller
Planeringen för Stora Ursvik utgår från de riktvärden som kommunen har angett i 
översiktsplanen och som överrensstämmer med regeringens proposition 1996/97:53.  

I samband med en fördjupad trafikutredning har bullersituationen vid en utbyggd E 18 
redovisats. Bullerberäkningarna liksom hela planeringen för Stora Ursvik utgår från att E18 
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byggs om och att trafiken på Enköpingsvägen förändras. I de etapputbyggnader som kan bli 
aktuella kommer bullerproblematiken att beaktas och till viss del vara styrande för 
etapputbyggnaden.

Bullernivåerna blir ungefär lika stora oavsett om trafikflödena idag, 2010 eller 2015 tas som 
utgångspunkt eftersom flödena inte skiljer sig så mycket mellan dessa år. För hörbara 
förändringar fordras stora skillnader i trafikflödena (för övrig information om buller se bilaga 
1 och 2). 

Trafikåtgärder för att begränsa genomfartstrafik genom Lilla Ursvik 
Exploateringen i Stora Ursvik kommer troligtvis att påverka trafikmängderna i Lilla Ursvik. 
Den gatan som kommer att påverkas är Ursviksvägen. Övriga gator kommer troligtvis inte att 
påverkas. Att bygga ut den föreslagna gatan väster om Lilla Ursvik innebär att en större del av 
trafiken kommer att välja att köra denna gata till E18 istället för Ursviksvägen genom Lilla 
Ursvik. För att begränsa genomfartstrafiken och framför allt hastighetssäkra biltrafiken på 
Ursviksvägen genom Lilla Ursvik bör hastighetssäkrande åtgärder som till exempel 
avsmalningar byggas på Ursviksvägen. Ytterliggare åtgärder som kan begränsa 
genomfartstrafiken genom Lilla Ursvik är regleringar som till exempel genomfartsförbud 
under vissa tider eller bussgata på delen mellan Lilla och Stora Ursvik. Dessa regleringar 
strider mot grundidén att gatorna skall vara öppna för att få en god integration. Regleringar 
görs genom lokala trafikföreskrifter och inte i den fördjupade översiktsplanen. 

Kollektivtrafik 
I oktober 2001 fick SL i uppdrag att arbeta vidare med två alternativa dragningar av 
Tvärbanan i nordvästsektorn. 

• Norrut från Alvik via Ulvsunda, Sundbyberg, Solna station och Frösunda till Universitetet. 

• Norrut från Alvik via Ulvsunda, Bromma och Kista till Stockholm Nord. 

Förslaget att förlänga Tvärbanan från Alvik till Universitetet via Sundbybergs centrum togs 
fram redan 1996. Sundbybergs kommun är mycket angelägen om en dragning i denna 
sträckning för att förbättra tvärförbindelserna i regionen. Dragningen Alvik-Kista-Stockholm 
Nord är viktig som ett komplement till dragningen Alvik-Universitetet. 

För sträckningen norrut mot Kista har flera alternativ studerats. Gemensamt för dem är att de 
passerar Bromma flygfält och Solvalla på vägen mot Kista. Vid Solvalla förutsätts en 
kommande pendeltågsstation och omstigningsmöjlighet mellan pendeltåg och Tvärbana.  

Finansieringen av denna gren finns för närvarande inte med i den nationella järnvägsplanen. 
Av denna anledning är tidplanen osäker för genomförandet av denna gren.

I februari 2003 kom Sundbyberg och Stockholm överens om en sträckning för tvärbanan till 
Kista. Detta alternativ redovisas i planförslaget och innebär att spårvägen går via Rissne 
centrum, Stora Ursvik och därefter parallellt med nuvarande Kymlingelänken mot Kista. Med 
en sådan spårvägssträckning skulle Stora Ursvik få en god kollektivtrafikförsörjning och 
tvärbanan skulle få en gen och smidig dragning mellan Alvik och Kista. Inriktningen för det 
fortsatta arbetet blir att studera en mer exakt sträckning samt att lägga fast det optimala läget 
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för hållplatsen, någonstans längs med torget. Dragningen undviker också ytterligare barriärer 
över Järvagrönkilen, då denna dragning kan läggas parallellt med den nya E 18.  

Möjligheterna att skapa ett stort resande- och serviceunderlag kring tvärbanans hållplats är en 
viktig faktor för att kunna skapa stadsliv, ett brett utbud av service samt för att möjliggöra en 
hopknytning med övriga regiondelar. Hållplatsens placering i anslutning till 
Rinkebykopplingen optimerar resandeunderlaget i hållplatsens närområde. 

Bussförbindelser genom området med anslutning till bland annat Lilla Ursvik ska 
möjliggöras. De framtida bussförbindelserna bör utgöra ett komplement till den dragning av 
tvärbanan som kommer att gå genom stadsdelen. 

Den kompletterande trafikutredning som genomförts efter samrådet konstaterar att för 
framtida stombusstrafik bedöms inga extra åtgärder behövas på Enköpingsvägen gentemot 
idag. Busslinjer längs Enköpingsvägen täcker ungefär hälften av exploateringsområdet med 
hänsyn till gångavstånd till hållplats vid Enköpingsvägen. En busslinje behöver däremot gå 
inne i området. 

Utformning av stadsdelens randområden 
En av de övergripande målsättningarna är att Stora Ursvik ska integreras med övriga delar av 
kommunen. Detta kan åstadkommas genom att man i Stora Ursvik skapar förutsättningar för 
olika boendeformer och genom att ge stadsdelen god kollektivtrafikförsörjning, helst med 
spårbunden trafik (se tidigare avsnitt). Det är också viktigt att stadsdelens randområden rent 
fysiskt utformas så att en integration med omgivande stadsdelar underlättas. 

Väster
Kontors- och/eller verksamhetsbebyggelse mot Ulvsundavägen/E 18 ger goda förutsättningar 
för att hantera mötet med den tunga trafikmiljön på Ulvsundavägen. Utgångspunkten i planen 
är att i så stor utsträckning som är möjligt bygga intill Ulvsundavägen. Förutsättningarna för 
detta skiljer sig i olika delar. I områdets nordvästra delar är förhållandet mellan 
trafiklösningarna och den tillkommande bebyggelsen sådan att det här kanske finns 
anledningar att hålla ett större avstånd till vägen.

Planen redovisar ett planområde i stort sett fram till vägslänt. Inom ramen för detaljplanerna 
ska det läggas fast hur nära vägen det kan vara möjligt att bygga. Till exempel varierar 
höjdförhållandena längs med vägen, vilket påverkar avståndet mellan väg och bebyggelse. 
Vägverket har i samband med länsstyrelsens granskningsyttrande påtalat att 35 meters avstånd 
gäller mellan motorvägens beläggningskant och bebyggelse. Ett minimiavstånd på 25 meter 
bör generellt beaktas för motorvägsramper och länsvägar. 

Bebyggelsen mot Ulvsundavägen kan kombineras med en kraftfull, men koncentrerad 
överbyggnad till Rinkeby i ett längre tidsperspektiv. Det kan vara en överbyggnad som både 
innehåller byggnader och en lokalgata, med plats för kollektivtrafik och gång- och cykel (en 
Ponte Veccio-lösning). Det är viktigt att den struktur som initialt byggs ut inte får omöjliggöra 
en framtida koppling till Rinkeby när denna kan aktualiseras. Sundbyberg och Stockholm har 
inlett ett samarbete med att studera denna koppling.
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Söder
Enköpingsvägen bör få en mer stadsmässig karaktär. Detta kan åstadkommas genom att tillåta 
bebyggelse längs med båda sidorna av Enköpingsvägen från Ulvsundaleden till 
Grahamsvägen. I ett längre perspektiv är kontakterna med Rissne, Hallonbergen och Lilla 
Ursvik en mycket viktig fråga för Stora Ursviks samband med övriga delar av kommunen.  
Öster
Utgångspunkten för anslutningsvägen i östra delen av Stora Ursvik har varit att utnyttja 
befintlig väg inom FOI-området och förlänga denna ned till Enköpingsvägen. Den nya 
anslutningen ska utredas vidare. Tre alternativ ska studeras varav de två alternativen till att 
nyttja den befintliga vägen är i lägen öster om FOI-vägen. Exakt sträckning av denna 
anslutning är beroende av de höjdskillnader som råder. Lösningen bör kompletteras med en 
lågskalig bebyggelse öster om vägen som bildar ett kvarter och ett parkstråk mellan Ursvik 
och den nya vägen. På detta sätt fogas det befintliga Ursvik ihop med den tillkommande 
stadsdelen. I samband med den första detaljplanen för området kommer vägens exakta 
sträckning läggas fast. 

Den genomfartstrafik som idag går genom Lilla Ursvik kan på detta sätt flyttas från 
Grahamsvägen. Den exploatering som planeras i en första etapp, svarar mot en trafik på cirka 
6000 fordon per dag. Med denna trafik på nya Grahamsvägen klaras bullerkraven mot 
befintlig bebyggelse i Ursvik. När denna väg är färdigställd bör genomfartstrafiken på 
Grahamsvägen begränsas. Kvarteret Päronet bör utvecklas för att skapa ett möte mellan den 
nya stadsdelen och Ursvik. Inom kvarteret Päronet finns förutsättningar att förlägga 
kommunal och /eller kommersiell service.  

Norr
I norr är mötet med grönområdet Järvakilen mycket viktigt. Den handlar till stor del om att 
släppa in grönskan i stadsdelen, men även att möjliggöra kontakter ut i grönområdet. Detta 
kan möjliggöras genom en medveten utformning av bebyggelsen i dessa delar. Det är viktigt 
att det blir en öppen struktur och inga slutna kvarter som bildar en barriär mot grönområdet. 

Bebyggelseområdets utbredning i norr tar hänsyn till grönområdet i Järvakilen. För 
grönområdet finns ett förslag till att inrätta ett naturreservat. Avgränsningen mellan 
planområdet för Stora Ursvik och grönområdet sammanfaller till viss del med den utökade 
militära skyddszon som Försvarsmakten preliminärt redovisat. 
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Olika exempel på hur bebyggelsen i de norra delarna av Stora Ursvik, mot grönområdet, kan utformas. 

Ovan t v: Höjbjerg, Danmark, arkitekt C. F. Möller, 1999  
Ovan t h: Espoo, Finland, arkitekt Arcad Oy H&S, 1999 
Nedan t v: Borås, Hestra parkstad, arkitekt Vandkunsten, 1992 
Nedan t h: Rungsted, Danmark, arkitekt, Lundgard&Tranberg, 1999 
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Grönstruktur
Planområdet har endast i begränsad omfattning varit tillgängligt för friluftslivet. Den 
planerade bebyggelsen bedöms därför inte medföra någon begränsning för friluftslivet. 
Planförslaget medför däremot en ökad tillgänglighet till Järvakilen och kan därmed indirekt 
leda till att friluftslivet utvecklas. För att stärka Sundbybergs del av Järvakilen pågår parallellt 
ett arbete med inrättande av ett naturreservat som har till syfte att bevara och utveckla de 
värden som finns i området. 

Den lokala grönstrukturen i området ska ges en sammanhängande utformning och länkas 
samman med Järvakilen. Då finns förutsättningar för att området även fortsättningsvis kan 
bidra till kvaliteter till det större grönområdets naturmiljö. 

Det är av stor betydelse med vegetation på såväl allmän mark som kvartersmark. Den gröna 
strukturen behöver övergripande stråk och parker/natur men också ett finmaskigt nät med 
alléer och planterade gårdar. Detta ska fastläggas i ett miljö- och gestaltningsprogram inför 
detaljplaneringen. Däremot är det inte aktuellt att utforma en större stadsdelspark med tanke 
på tillgången till grönytor för rekreation som kan erbjudas inom Järva friluftsområde. 

Illustration på hur det föreslagna grönstråket i kvartersstrukturen kan utformas. 
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Grönstråk
För att säkerställa den inre grönstrukturen ska ett långsträckt grönstråk integreras med 
bebyggelsen från Kvarnkullen och Marieborgs gård vidare till Stora Ursviks gård och 
anslutande kulle i den norra delen av stadsdelen och sedan vidare ut mot det framtida 
naturreservatet. Inom denna struktur ska även dagvattenhanteringen för området kunna 
förläggas. På samma sätt ska ett grönstråk gå från Kvarnkullen vidare ut mot Järvagrönkilen 
under nya E 18.

Plankartan
I planen säkerställs delar av detta genom att grönmark redovisas för kullen norr om Stora 
Ursviks gård och för ett område norr om kullen. För exploateringen i de norra delarna innebär 
detta att bebyggelse är möjlig längs med den nordligaste vägen med undantag från ett område 
norr om kullen. I övrigt redovisas principiellt var denna struktur ska gå, men inte i detalj hur 
detta ska utformas. Illustrationen ovan visar hur denna lösning kan se ut. Detta fastläggs dock 
först i och med antagen detaljplan. 

Exploateringens konsekvenser för värdefulla naturvärden inom planområdet ska belysas 
närmare i det fortsatta planarbetet. I ett miljö- och gestaltningsprogram kan riktlinjer utarbetas 
för hur den nya bebyggelsen ska förhålla sig till terrängen och värdefulla landskapselement. 

Ett exempel på hur ett grönstråk kan integreras i kvartersstrukturen i en stad.
HUT´s Urban Renewal Studio student project, av Hiroko Hikage och Stefano dal Piva. Publicerat i 
ARKKITEHTI 6/2002. 
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Stadsdelstorget 

Plankartan
Inom stadsdelen ska det finnas ett mindre torg. I planen redovisas ett smalt men långsträckt 
parktorg öster om tvärbanestråket. Bebyggelsen kring torget bör innehålla service av olika typ 
med entréer mot torgytan. Planen föreskriver torgets plats och förhållande till huvudaxeln, 
men inte innehåll och utformning.  

Inriktning
Orienteringen ska möjliggöra för goda ljusförhållanden. Gator och husfasader bör inrama 
parktorget. I torgets norra del kan med fördel en högre byggnad prövas som ger stöd åt torget. 
Tvärbanan bör gå längs med parktorgets västra sida med en hållplats i någon del av torget 
eller i dess absoluta närhet. 

Förebilder 
Det finns olika förebilder som kan var utgångspunkt för torget. Det kan bli något av ett 
förstadstorg av den typ som vi finner t ex i Västertorp, Årsta eller i Blackeberg. Huvudgatan 
passerar i torgets västra del och i övrigt är det kantat av bebyggelse. En annan förebild för 
detta torg kan vara Mariatorget på Söder i Stockholm. Det gäller både i storlek och till 
innehåll. En sådan utformning innebär ett torg kantat av gator och intill liggande bebyggelse. 
Den exakta utformningen av detta torg är en central fråga för stadsdelen och ska därför 
studeras mer i det kommande planarbetet.  

Kulturmiljöer 
En särskild arkeologisk utredning i två etapper är genomförd för området. Utredningarna visar 
att det finns fyra registrerade fornlämningar inom planområdet samt en som gränsar till 
detsamma. Ytterligare sju indikationsområden har påträffats. Resultatet är ett åtgärdsförslag 
som rekommenderar åtgärder för dessa. Fornlämningarna och de möjliga fornlämningarna 
redovisas i bilaga 4. De värdefulla kulturmiljöerna ska i så lång utsträckning som möjligt 
bevaras alternativt säkerställas. De kan i vissa delar utgöra ett direkt inslag i stadsbilden i 
andra fall bevaras i form av namn på gator och platser. 

Kretslopp 
I samrådet redovisades kretsloppsfrågorna i ett översiktligt perspektiv. Arbetet med dessa 
frågor ska konkretiseras i det vidare planarbetet. Ett särskilt miljö- och gestaltningsprogram 
ska tas fram för att kvalitetssäkra den kommande detaljplaneringen (se vidare under 
Genomförande). 

Avfall
Frågorna om en långsiktig och permanent lösning för avfallshanteringen är aktuell med 
anledning av planeringen för Västerjärva som Solna genomför tillsammans med Sundbyberg. 
Avfallsanläggningen i Brotorp är föremål för diskussioner. Frågorna kring avfallshanteringen 
och källsortering får vidareutvecklas i detaljplaneringen samt kommer vara en del av det 
miljö- och gestaltningsprogram som tas fram parallellt med första detaljplanen. 
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Dagvatten
Planområdet berör Igelbäckens tillrinningsområde. I samband med detaljplaneringen måste en 
fördjupad dialog äga rum kring vad som är möjligt att åstadkomma. Det kan gälla såväl 
reningsmetoder, materialval, andel hårdgjorda ytor m.m. samt hur man kan kontrollera att det 
vatten som leds till bäcken inte är förorenat.  

Gestaltningsmässiga principer för dagvattenhanteringen får säkerställas i ett miljö- och 
gestaltningsprogram.  

För mer ingående beskrivningar om kretsloppsfrågor och dagvattenhantering hänvisas till 
samrådsmaterialet. 

Nedan redovisas en sammanfattning från den fördjupade studie som gjorts med avseende på 
dagvattenhanteringen i området. Denna dagvattenutredning ligger som grund för planeringen 
och ska utvecklas i ett miljö- och gestaltningsprogram. Målet är högt ställt och innebär att 
vare sig vattenkvantitet eller kvalitet till bäcken får försämras.  

Infiltration 
Vid infiltration av t ex dagvatten från tak måste marken ges en ordentlig lutning närmast 
huset. Infiltration i lera och i mark med mindre täckning än en meter på berg rekommenderas 
inte. Vidare är det viktigt att infiltrationsytan lutar mot något uppsamlande dike. 
Infiltrationsytor kan även utföras som permeabel beläggning i form av t ex betongmarksten 
eller genomsläpplig asfalt. Att använda sig av infiltrationslösningar minskar dock den 
tillgängliga mängd vatten som kan ledas till parkområdet. 

Parkdamm
Dagvatten från delar av avrinningsområdet kan till exempel tas om hand i parkstråket i 
stadsdelen eller i annan vattenyta. Utifrån beräkningar av mängden dagvatten i området är det 
möjligt att anlägga en damm med en area på ca 2000 m2, beräknat på ett medeldjup av drygt 1 
m. Förutsättningen för att denna beräkning skall gälla är att all nederbörd i området verkligen 
leds till dammen och att förlusterna på vägen är små. Om infiltrationslösningar utförs inom 
området och avrinningen till dammen sker i öppna diken utan tät eller vattenmättad botten 
kommer mängden tillgängligt vatten i parkdammen bli mindre. Denna damm kan utformas 
som en stadsmässig damm med hårda kanter alternativt ges en mer naturlik utformning med 
olika djup och varierande strandlinje med våtmarkszon beroende på var i stadsdelen den ska 
anläggas. I och med att området kommer att generera en del föroreningar bör dammen förses 
med ett första partikelavskiljande och oljeavskiljande steg. Eftersom det till stor del är 
Igelbäckens avrinningsområde som vattnet kommer ifrån bör utloppet från dammen avledas i 
riktning mot Igelbäcken.  

Miljökvalitetsnormer
Idag sker inga överskridanden av miljökvalitetsnormen i Sundbyberg. Om behovet finns ska 
mätningar av luftkvaliteten utföras som underlag för beräkningar av förväntade värden i det 
planerade området. I samband med detaljplaneringen ska det visas att kommunen uppfyller 
gällande miljökvalitetsnormer för luft enligt plan- och bygglagen. 
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Riskanalys
Inför den fortsatta planeringen ska frågorna kring transporter av farligt gods beaktas och 
översiktligt beskrivas. En riskanalys är framtagen och ska tjäna som vägledning inför 
detaljplanearbetet. 

Inom Stora Ursvik har följande objekt identifierats som kan utgöra en risk för kommande 
bebyggelse: E18/Kymlingelänken, Enköpingsvägen, Ulvsundavägen och kraftledningen 

Det huvudsakliga hotet från flertalet av de identifierade riskobjekten utgörs av transport eller 
hantering av farligt gods. I den fortsatta planeringen bör hänsyn tas till dessa objekt vid 
exploatering i närheten av dessa. Det är viktigt att så tidigt som möjligt i planprocessen 
identifiera i vilken omfattning hänsyn bör tas eftersom det kan innebära att mark inte kan 
exploateras eller inskränkning i utformning eller val av material och typ av bebyggelse. 
För bebyggelse nära identifierade riskobjekt kan åtgärder komma att krävas. Åtgärder kan 
förutom att bestå av skyddsavstånd även bestå av åtgärder när det gäller: 

� Fönster – skydd mot explosion och värmestrålning från en brand. 
� Fasad – skydd mot tryck från en explosion och värmestrålning från en brand. 
� Stomme – skydd mot tryckbelastning från en explosion. 
� Ventilation, utrymningsvägar, planlösning m.m. 

Genomförande

Ekonomiska analyser 
Det är angeläget att inom ramen för planarbetet föra ett resonemang kring de kommunal- och 
fastighetsekonomiska konsekvenserna av den föreslagna utvecklingen av Stora Ursvik. Det är 
dock först nu när planens innehåll och utformning preciserats mer i detalj som det är möjligt 
och relevant att resonera kring dessa aspekter. Vi kan konstatera att det finns flera stora 
planerade eller framtida projekt i Stora Ursviks närområde som kräver finansiering. 
Det gäller bland annat eventuell kablifiering av kraftledningen genom Madenområdet, samt 
en framtida upprustning och uppgradering av Enköpingsvägen. Kostnaderna för dessa projekt 
måste, åtminstone till största delen, bäras av framtida exploatering längs båda sidor av 
Enköpingsvägen. Mot denna bakgrund är naturligtvis exploateringen i Stora Ursvik en viktig 
aspekt för kostnadstäckning av dessa investeringar. En handlingsplan för detta tas fram innan 
ställningstagande av första detaljplan.

En mer fullständig kommunalekonomisk konsekvensanalys kan också behöva göras för att 
visa utbyggnadens inverkan på kommunens hela ekonomi. Den servicerapport som finns 
framtagen utgör en bra plattform för en första översiktlig kommunalekonomisk analys av 
Stora Ursvik.

Kraftledningar 
Kommunen utreder tillsammans med Stockholm och ledningsägarna, möjligheterna med att 
lägga kraftledningarna i tunnel alternativt kablifiera dem. Detta är en förutsättning för att 
förändra området kring Enköpingsvägen och skapa en stadsmässig miljö kring en ny 
Enköpingsväg. Detta i sin tur är väsentligt för Stora Ursvik och dess kopplingar till övriga 
delar av kommunen. Kostnaderna för att ändra dragningen av 220 kV-ledningen kommer att 
bli omfattande. Diskussioner pågår mellan kommunen, kraftbolagen och exploatörerna i 
området om hur dessa kostnader bör fördelas.  
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Inom området finns ytterligare några kraftledningar på 70, 20 respektive 6 kV. Dessa måste 
även de grävas ned för att möjliggöra för den tillkommande bebyggelsen i stadsdelen. 

I samband med att kraftledningen kablifieras och läggs i tunnel eller i kulvert ska 
försiktighetsprincipen tillämpas. I Sundbybergs översiktsplan anges ett riktvärde om 0,2 µT  
för magnetiska fält från kraftledningar, transformatorstationer etc. Detta riktvärde ska inte 
överstigas i bostäder och institutioner där barn och ungdom vistas. 

Utbyggnad i etapper 
Ambitionen med den fördjupade översiktsplanen är en utbyggnad för 3000 – 4000 nya 
bostäder och lika många arbetsplatser. Utbyggnaden av stadsdelen styrs av olika faktorer som 
kommunen inte direkt kan styra över. Utbyggnaden av ny E18 är en förutsättning för 
stadsdelen och i synnerhet i de västra delarna. En omläggning av kraftledningen längs med 
Enköpingsvägen är en annan åtgärd som måste genomföras. Tvärbanan genom området är 
ytterligare en viktig komponent som påverkar utbyggnadsordningen.  

Stora Ursvik kommer att byggas ut under en längre tid och etapputbyggnaden påverkas 
givetvis av förändringar av t ex tidplanen för E18. Utbyggnaden av Stora Ursvik påbörjas i 
öster intill dagens Lilla Ursvik. Utbyggnaden fortsätter sedan västerut vidare mot de centrala 
områdena i den nya stadsdelen. 
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Varje utbyggnadsetapp kan komma att innehålla en eller flera detaljplaner. Tabellen nedan 
beskriver kortfattat de olika etapperna. Antalet bostäder är uppskattat på årsbasis. 
Omfattningen av kontor och verksamheter är uppskattat i antal kvadratmeter BTA per etapp.  

Uppskattningarna bygger på den översiktliga illustration som finns i bilaga 5. Illustrationen är 
inte ett förslag på hur det ska se ut, endast ett underlag för en uppskattning av volymer. Det 
ska betraktas som en bruttostudie, det vill säga vad som är möjligt att exploatera i området. 
Det är därmed inte sagt att all exploatering tillkommer på en gång. Det ska finnas en 
beredskap inom området att i framtiden kunna komplettera befintlig struktur.   

Etapp Byggstart Antal  
bostäder

Arbetsplatser
kvm BTA 

Beskrivning

1 2005 
2006

200
300

 Anslutningsväg och lågskalig bebyggelse. I huvudsak 
på mark ägd av Ursviks exploaterings KB, delar av 
anslutningsvägen ligger inom Specialfastigheter 
område. Etappen utgörs av en detaljplan som kan 
komma att kompletteras med de norra delarna av FOI. 

2 2007 
2008
2009
2010

200
200
200
200

40 000 

Etappen begränsas i söder av buller från 
Enköpingsvägen. Kan av denna anledning delas upp i 
två detaljplaner. Kommunen, Specialfastigheter och 
Ursviks exploaterings KB är markägare. Södra delarna 
av FOI skulle kunna bli aktuella som ett komplement 
till denna etapp. 

3 2011 
2012

200
200

23 000 

Vissa begränsningar i nordväst av buller från befintlig 
Kymlingelänk. Kullen och kopplingen mot 
grönområdet viktig fråga för denna del. Ursviks 
exploaterings KB markägare. 

4 2011 
2012
2013

200
200
200

27 000 

Endast begränsade delar kan färdigställas innan E18 är 
invigd. Planeringen är viktig med tanke på torget och 
tvärbanans sträckning och hållplats. Innefattar även 
grönstråket från Marieborgs gård till Stora Ursviks 
gård. Kommunen äger marken. 

5 2013 
2014

100
100

30 000 

E 18 klar. Denna etapp har en stark koppling till 
möjligheten att genomföra överdäckningen till 
Rinkeby (Ö). Tvärbanan styr när i tiden denna 
koppling blir aktuell att genomföra. Kommunen äger 
större delen av denna etapp. 

6 2013 
2014
2015
2016

150
150
150
150

94 000 

En omvandling av Enköpingsvägen är en del av denna 
etapp. Fler detaljplaner kommer att göras för denna 
etapp. Utbyggnaden kommer att ske under ett flertal 
år. I vilken del man börjar är idag oklart. Kommunen 
markägare.

7 2014 
2015
2016

150
150
200

66 000 

Områdets sista etapp. Troligtvis mer än en detaljplan. 
Konjunkturläget styr utbyggnadstakten då denna del 
innehåller en stor del kontor och verksamheter. 
Kopplingar till Järvafältet en viktig del. Ursviks 
exploaterings KB huvudsaklig markägare. Vissa delar 
ligger för närvarande inom Stockholm stad.  

summa 3600 280 000  

Obs! I denna tabell har FOI-området samt den eventuella överdäckningen mot Rinkeby exkluderats. I dessa två 
områden kan det tillkomma ytterligare omkring 80 000 – 100 000 kvm BTA för bostäder och/eller arbetsplatser.  
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Kompletterande program 

Miljö- och gestaltningsprogram 
För att kunna styra gestaltningen av stadsdelen och säkerställa en god miljö bör ett miljö- och 
gestaltningsprogram tas fram. Programmet ska bland annat säkerställa att en god 
helhetsutformning kan uppnås med grundläggande arkitektoniska kvaliteter samt att till 
exempel kretslopps- och dagvattenfrågor beaktas i detaljplanerna. Detta program bör tas fram 
parallellt med att de första detaljplanerna startar. Inom ramen för detta program ska även 
kommunalteknik ingå. Det kan redovisa kvalitetsnivåer och teknisk standard för gator, VA 
och parker. 

Serviceprogram
Ett särskilt serviceprogram finns framtaget. Detta program ska utgöra plattform för frågor 
rörande kommunal och kommersiell service i Stora Ursvik.   

Etablering av kommersiell- och kommunal service i Stora Ursvik påverkar omgivande 
stadsdelars serviceunderlag. Servicegruppen som finns för Stora Ursvik bör fördjupa sig i 
dessa frågor och per omgående studera förutsättningarna för service i området och 
konsekvenser för övriga stadsdelar. Vilket underlag och vilka behov finns det för kommunal 
service? Hur påverkas Rissne centrum och Hallonbergens centrum av nyetableringar av 
kommersiell service i Stora Ursvik och vice versa? 

Handlingsplan
En handlingsplan ska fastlägga principer för genomförande av åtgärder som krävs för att hela 
exploateringen ska kunna genomföras. Den fördjupade översiktsplanen är upplagd som om 
Vasakronans mark och Sundbybergs stads mark skulle exploateras gemensamt. I 
handlingsplanen ska klargöras huvudprinciperna för markreglering och fördelning av 
kostnader/vinster.

Konsekvensbedömning 
En viktig del av fysisk planering är att i förväg försöka bedöma vilka konsekvenser ett 
planförslag medför, detta för att förbättra beslutsunderlaget och besluten angående den 
långsiktiga markanvändningen. På den övergripande nivån, som fördjupade översiktsplaner 
(FÖP) och översiktsplaner utgör, är det inte relevant att göra en lika detaljerad 
miljökonsekvensbeskrivning som genomförs för detaljplaner. 

På den översiktliga nivån är det mer intressant att göra en kvalitativ utvärdering av olika 
alternativ. Detta kan göras genom en strategisk konsekvensbedömning där såväl sociala, 
ekonomiska, fysiskta som miljömässiga aspekter belyses. 

Konsekvensbedömningen av planförslaget värderas i förhållande till de planeringsmål som 
tagits fram inom ramen för planarbetet. Bedömningen syftar till att klargöra i vilken mån 
planförslaget uppfyller de utvalda målen.  

Den sociala dimensionen berörs till viss del i några av planeringsmålen, men behöver 
utvecklas i det fortsatta arbetet. På samma sätt har det i detta skede varit svårt att föra ett 
resonemang om planens ekonomiska konsekvenser, dessa berörs endast översiktligt. 
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Det råder ofta konflikter eller samverkan mellan olika sektorsintressen i samhället. På samma 
sätt finns det målkonflikter och målsamverkan mellan de intressen och mål som berörs i 
denna fördjupade översiktsplan. Den fortsatta processen handlar mycket om att lösa dessa 
konflikter.  Ibland går det inte att få olika mål att helt samverka. Då kommer det handla om att 
överväga vilket intresse som är viktigast att tillgodose. 

Måluppfyllelse

Mål 1: Skapa balans och goda samband inom regiondelen 
Stadsdelen bidrar till att läka stadsbygden genom de länkar i form av stråk och bebyggelse 
som möjliggörs både i söder, väster och öster. En bebyggelse nära E18/Ulvsundavägen 
kombinerat med en bro kantad av bebyggelse skapar en ny länk mellan Stora Ursvik och 
Rinkeby. Kompletterande utbud av bostäder och arbetsplatser kan erbjudas. Om stadsdelen 
kan locka till sig nya kunskapsintensiva arbetsplatser kompletteras det redan befintliga 
utbudet av service- och handelsföretag längs med Enköpingsvägen 

Mål 2: Utnyttja Stora Ursviks centrala läge i regiondelen för bostäder och arbetsplatser 
Ett effektivt markutnyttjade möjliggörs genom att området bebyggs så nära 
E18/Ulvsundavägen som möjligt och att området kring Enköpingsvägen utvecklas till en 
sammanhängande stadsbygd. Föreslagen planstruktur medger att bebygga Stora Ursvik med 
en relativt hög exploatering och samtidigt uppnå goda stadsmiljökvaliteter. Inriktningen 3 000 
– 4 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser innebär ett bra utnyttjande av detta centrala 
läge i regionen. 

Mål 3: Minimera buller 
Den urbana fronten mot Ulvsundavägen/E 18 möjliggör för en effektiv bulleravskärmning. 
Den sammanhängande bebyggelsen kring en omgestaltad Enköpingsväg möjliggör en effektiv 
skärmning mot externt buller. Inne i området medför bland annat gatuutformning med låga 
hastigheter (30km/tim) en minimering av bullerstörningar. I etapputbyggnaden av området 
ska även hänsyn tas till att nya E 18 inte är färdigställd förrän omkring 2010. 

Mål 4: Stora Ursvik ska utvecklas till en stadsdel med en blandning av arbetsplatser, 
bostäder och grönytor 
Inriktningen för Stora Ursvik 3 000 - 4 000 bostäder (6 000 – 8 000 boende) samt ungefär lika 
många arbetsplatser som antalet bostäder. Möjligheter finns att skapa eftersträvad balans 
mellan arbetstillfällen och boende med föreslagen förläggning av arbetsplatser. Blandningen 
av olika funktioner kan ske på olika nivåer; kvarters-, fastighets-, eller husnivå. Strävan är en 
så långtgående integration som möjligt, med hänsyn till ekonomi, förvaltning etc. Det är 
väsentligt att kontaktzonerna mellan arbetsplatser och bostäder utformas så att fördelar med 
integrationen kan utvinnas i form av torg, parker, rekreation, serviceunderlag, 
parkeringssamverkan etc.

Mål 5: Möjligheten att göra boendekarriär inom kommunen ska öka genom att i Stora Ursvik 
skapa förutsättningar för olika boendeformer 
Möjligheter finns att skapa ett bredd utbud av bostads- och lägenhetstyper som kan möta 
behoven allt i från småhushåll till stora hushåll. För att boendekarriär ska vara en realistisk 
möjlighet inom området sak det finnas ett brett utbud av upplåtelseformer. 

Mål 6: Stora Ursvik ska ge förutsättningar för en trygg boendemiljö 
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Maximal blandning av funktioner bör eftersträvas. I vissa delar kommer bostäder att dominera 
och i dessa områden är det viktigt att arbetsplatser i form av enstaka fastigheter samt service i 
bottenvåningarna integreras. Ett visst inslag av arbetsplatser i ett område har visat sig vara bra 
ur ett brottsförebyggande perspektiv (jämför en undersökning på Ärvingefältet). 

Mål 7: Stora Ursvik ska integreras med övriga delar av kommunen. Utformningen av 
Enköpingsvägen är i detta sammanhang en central fråga 
En sammanhängande stadsbygd längs Enköpingsvägen kombinerat med en ny bro söderut för 
spårvägen och eventuellt andra trafikslag ger förutsättningar för integration med Rissne och 
Hallonbergen. Mot öster medger väg- och kvartersutformning en naturlig övergång till Lilla 
Ursvik. I norr utformas bebyggelsen så att kontakten med Järvakilens grönområden 
maximeras.

Mål 8 Skapa förutsättningar för en mycket god kollektivtrafikförsörjning 
Ett effektivt markutnyttjande kombinerat med möjligheter att förlägga en hållplats för 
tvärbanan nära korsningspunkten mellan ett nord-sydligt och ett öst-västligt stråk genom 
området ger goda förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik och därmed en hög andel 
kollektivtrafikresande i området. 

Mål 9: Hävda grönstråket utmed Igelbäckens dalgång. Värna natur- och landskapsvärden 
som finns inom Stora Ursviks närområde 
Området kan ges en med hänsyn till de gröna kvaliteterna mycket attraktiv utformning i de 
norra delarna. Avgränsningen av bebyggelseområdet i norr innebär att en större del av 
grönområdet i Kymlinge kan bevaras.  

Planområdet innebär att en del av Igelbäckens tillrinningsområde tas i anspråk. För att det inte 
ska ge negativa konsekvenser för bäckens kvalitet och kvantitet måste dagvattnet inom Stora 
Ursvik renas och ledas till bäcken.

Om vi kan säkra såväl övergripande stråk och parker/natur, men också ett finmaskigt nät med 
alléer och planterade gårdar finns förutsättningar att leva upp till målet. 

Genom att spara vegetation inom området och binda samman parker och grönska i stråk kan 
ekologiska värden bevaras. Nya värden kan även tillskapas genom att öppna vattenytor skapas 
vilket bland annat medför en ökad biologisk mångfald. 

Mål 10: God tillgänglighet och utformning av grönytor inom området 
En generöst men samtidigt rumsligt väl definierat och dimensionerat parktorg med god 
tillgänglighet för alla invånare kan förläggas centralt i området. De grönskande kullarna inom 
området kan bevaras och integreras i bebyggelsen. Kontakter mellan grönytor inne i 
stadsdelen och ut till omgivande grönområden kan skapas inom kartersstrukturen. Det ska 
finnas möjlighet att skapa ett stråk från Kvarnkullen och vidare norrut i området till 
Järvagrönkilen.
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Planeringsunderlag

Dagvattenutredning och landskapsanalys – Kompletterande underlag till Fördjupad 
översiktsplan för Stora Ursvik, Vasakronan, Specialfastigheter, Sundbybergs stad, FFNS 
Arkitekter, VBB Viak, augusti 2001 

Enköpingsvägen Trafikutredning 2000 – Exploatering av Ulriksdal, Västerjärva och Ursvik,
Vasakronan, VBB Viak, Solna stad, Sundbybergs stad, december 2000 

FFA i Ulvsunda - FOA i Ursvik – Ett dialogmaterial, Specialfastigheter, FFNS Arkitekter, 
augusti 2000 

Industriminnen i Sundbyberg, Planeringsavdelningen, Länsantikvarien, nr 8, 1978 

Kymlinge. Delstudie – buller, exploatering och bebyggelsetyper, Vasakronan, FFNS 
Arkitekter, Ingemanssons Technology, maj 2000 

Lugna gatan! En planeringsprocess för säkrare, miljövänligare, trivsammare och vackrare 
tätortsgator, Svenska Kommunförbundet, 1998 

Ortsanalys för Sundbyberg 1998 

Program – Ombyggnad av E18 Hjulsta-Kista, Stockholms stadsbyggnadskontor, januari 2001 

Skiss till Dispositionsplan för Sydöstra Järvafältet, Vasakronan, VBB Samhällsbyggnad, juni 
1997

Stora Ursvik, Sundbyberg – Landskapsinventering, Landskapsarkitekterna Söderblom & 
Palm, december1990 

Strategisk Fastighetsplan för Ursvik, FOA, Fortifikationsverket, VBB arkitekter, maj 1996 

Sundbybergs översiktsplan 2001, antagen av Kommunfullmäktige januari 2001 

Sundbyberg – om hus och miljöer från bronsålder till nutid, Söderlind, Eva, 1995 

Utredning Enköpingsvägen, Project Coordinator, White arkitekter, Scandiaconsult, maj 2001 

Utvecklingsplan befintliga byggnader i FOA-området Ursvik, Vasakronan, Sycon 
Teknikkonsult, december 1999 

Västerjärva – Ulriksdal, Gemensamma planeringsförutsättningar – koncept, Project 
Coordinator, januari 2001 
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Kompletterande planeringsunderlag efter samrådet 

Bedömningsgruppens slutrapport av parallella uppdrag på Stora Ursvik, rapport augusti 
2002, samhällsbyggnadsförvaltningen, Sundbybergs stad 

Systemskiss över Tvärbana norr , SL, 2001 

Särskild arkeologisk utredning, etapp 1, Arkeologikonsult, rapport 2002:1079 

Trafikplan, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2002 

Trafikutredning för Enköpingsvägen med hänsyn till exploateringsplaner i Sundbyberg och 
Solna. Sundbybergsdelen., SWECO VBB VIAK, januari 2003 

Kompletterande planeringsunderlag efter utställningen 

Särskild arkeologisk utredning, etapp2, Arkeologikonsult, rapport 2002:1080 

Riskinventering Stora Ursvik, Tyréns, maj 2003 

Omslagsteckning 
”Högt och lågt”, Fabian 6 år 
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Bilagor

Bilaga 1
Bullergränser med  E18 kvar på Enköpingsvägen enligt Ingemanssons Technology, maj 2000. 

Gränserna för 55dBA ligger 200 meter från Kymlingelänken och 100 meter från 
Enköpingsvägen.
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Bilaga 2 
Bullergränser vid ombyggd E18 enligt Ingemanssons Technology, maj 2000. 

Gränserna för 55dBA ligger 100 meter från nya E 18 och 50 meter från Enköpingsvägen. 
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Bilaga 3 

Beräknade trafikflöden på Enköpingsvägen år 2010 under förmiddagens maxtimme  
 

 

 

 

 

 

Beräknade trafikflöden på Enköpingsvägen år 2015 under förmiddagens maxtimme (påhittade 
namn på nya vägar) 
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Bilaga 4 
Utredningsområdet med registrerade fornlämningar, indikationsområden och uppgifter om 
numera försvunna fornlämningar. I övrigt hänvisas till rapporten Särskild arkeologisk 
utredning, etapp 2. 
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Bilaga 5 
Illustration över möjlig utbyggnad av Stora Ursvik. 


