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Miljö- och gestaltningsprogram

2004

Miljö- och gestaltningsprogram 2004 utgör, tillsammans med den fördjupade
översiktsplanen, utgångspunkten för detaljplaneringen av Stora Ursvik.
Programmet ska vara vägledande för alla
inblandade framtida aktörer; politiker,
planförfattare, byggherrar, entreprenörer,
m. fl, samtidigt som det ska bidra till att
ge en bild av stadsdelen för den som är
intresserad av att bosätta sig i området.

Stora Ursvik KB

Det ska utgöra information till enskilda
byggherrar och det ska ligga till grund för
en exploateringskalkyl för det offentliga
rummet inom hela Stora Ursvik.
Programmet ska medverka till att bygga
upp en gemensam och hög ambitionsnivå
och programmets riktlinjer ska utgöra ett
fundament till att slutprodukten blir en
välfungerande och estetisk helhet.
Programmet är godkänt av kommunfullmäktige i Sundbybergs stad.
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Stora Ursvik
staden i grönskan – grönskan i staden

Stora Ursvik ska utvecklas till en levande och grön stadsdel med en blandning av
bostäder, arbetsplatser, verksamheter och service.
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är upprättat av Sundbybergs stad i samverkan med
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- Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB.
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Fastighets AB Förvaltaren: Björn Damberg.
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB: Thomas
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Förord
Syftet med detta miljö- och gestaltningsprogram är
att konkretisera den vision om den goda staden som
ﬁnns i den fördjupade översiktsplanen för Stora
Ursvik. Vår vision är att i mitten av 2010-talet bor det
omkring 7000 nya invånare i Stora Ursvik, samtidigt
ﬁnns det ett stort utbud av arbetsplatser som gör
stadsdelen levande dygnet runt. E18 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, tvärbanan och kopplingarna
till Enköpingsvägen möjliggör ett utbyte mellan olika
stadsdelar och underlättar för en ökad integration. De
stora luftledningarna har förlagts i mark och påverkar
varken miljön eller utbyggnadsmöjligheter.

Stora Ursvik
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Syfte och tillämpning

Miljö- och gestaltningsprogrammet syftar till att säkerställa stadsdelens överordnade utformning genom att;
Fokusera på det som är gemensamt för utvecklingen av hela Stora Ursvik och på det som
bör vara styrande inom respektive detaljplaneområde så att den fördjupade översiktsplanens
målsättning för stadsrummets och bebyggelsens
karaktär kan förverkligas (avsikt)
Presentera ett förhållningssätt till den framtida utformningen av Stora Ursvik så att
alla parter som kommer att vara engagerade i
utvecklingen av stadsdelen ska ha en gemensam och grundläggande bild av planens strukturella och gestaltningsmässiga intentioner
(attityd)
Säkra allmänna samhällsintressen som tillgänglighet, säkerhet, resurseﬀektivitet, kretsloppsanpassning, på samma gång som stadsdelen utvecklas till en attraktiv och god livsmiljö för människor (kvalitetsnivå)

aktörer; politiker, planförfattare, byggherrar, entreprenörer, m. ﬂ, samtidigt som det ska bidra till att ge
en bild av stadsdelen för den som är intresserad av att
bosätta sig i området.
Programmet ska fungera som information till enskilda
byggherrar inför detaljplanering och exploatering, och
det ska ligga till grund för en exploateringskalkyl för
det oﬀentliga rummet inom hela Stora Ursvik.
Avsikten är att programmet ska vara ett operativt
instrument och ett konkret redskap i utvecklingen och
styrningen av stadsdelens utformning, men det ska
också medverka till att bygga upp en gemensam och
hög ambitionsnivå. Programmets riktlinjer ska således
utgöra ett fundament till att slutprodukten blir en
välfungerande och väl gestaltad helhet.
Principerna i programmet ska utvecklas i detaljplaneringen
och ligga till grund för exploateringsavtalen.
Programmets status

Programmet är godkänt av kommunfullmäktige i
Sundbybergs stad.

Utgöra en ﬂexibel vägledning inför framtida
gestaltningsmässiga ställningstaganden genom
att precisera generella riktlinjer för stadsdelens
överordnade karaktär och gestaltning med
fokus på det oﬀentliga rummet (identitet)
Vara inspirerande, tydligt och lättanvänt och
det ska vara hållbart över tiden (verktyg)

ÖP= Översiktsplan
FÖP= Fördjupad översiktsplan
MGP= Miljö- och gestaltningsprogram
DP= Detaljplan
KP= Kvalitetsprogram
BL= Bygglov

Programmet utgör tillsammans med den fördjupade
översiktsplanen det planeringsunderlag som ska vara
utgångspunkt för detaljplaneringen av Stora Ursvik.
Det ska vara vägledande för alla inblandade framtida
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Bakgrund

Sundbybergs stad har sedan slutet av 1800-talet vuxit
successivt. Detta har satt tydliga spår i bebyggelsen och
de olika stadsdelarna där tidens rådande stilideal präglar
utformningen. Som en inledning av det nya seklet kommer nu Sveriges till ytan minsta kommun att bygga en
ny stadsdel norr om Enköpingsvägen. Detta tillsammans
med inrättandet av naturreservatet i Igelbäckens dalgång
innebär att stora delar av kommunens sammanlagda yta
är planerad och avsatt för olika funktioner.
Stora Ursvik är beläget i kommunens norra del, ca 2,5
km nordväst om centrala Sundbyberg. Området har
direktanslutning till det övergripande traﬁkvägnätet –
söder om området går E18, i väst ansluter Ulvsundaleden
till E18 och nordväst om området går Kymlingelänken
som förbinder E18 och E4.
Den nordvästra delen av den skisserade nya stadsdelen
ligger inom Stockholms stad. På sikt är avsikten att
detta blir en del av Sundbyberg.
I den fördjupade översiktsplanen för delen Stora Ursvik
som antogs av kommunfullmäktige i juni 2003 kan
sammanfattas i följande övergripande planeringsmål:
Skapa balans och goda samband inom regiondelen, – här är kopplingar mot Kista, Rinkeby
och Solna viktiga.

Genom att i Stora Ursvik skapa förutsättningar
för olika boendeformer ska möjligheten att göra
boendekarriär inom kommunen öka.
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.
Stora Ursvik ska utformas på ett sätt som gör
stadsdelen tillgänglig för alla.
Värna natur- och landskapsvärden som ﬁnns
inom Stora Ursviks närområde. Stor hänsyn
ska tas till Igelbäckens naturreservat och det är
viktigt att tydliga kopplingar gentemot detta
tillskapas.
Säkra en god tillgänglighet och utformning av
grönytor inom området.

Utnyttja Stora Ursviks centrala läge i regiondelen för bostäder och arbetsplatser.
Genom en god utformning av stadsdelen ska
buller minimeras.
Stora Ursvik ska utvecklas till en stadsdel med
en blandning av arbetsplatser, bostäder och
grönytor.

Stora Ursvik
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Övergripande målsättningar

Utbyggnaden av Stora Ursvik - som det sista stora utbyggnadsprojektet inom kommunen - ska kännetecknas av
stor omsorg om stadsbygden och dess innevånare.
Såväl övergripande kommunala som regionala och
nationella måldokument har legat till grund för framtagandet av de övergripande planeringsmålen för Stora
Ursvik. (Se även Bakgrund ovan).
De överordnade målen kan sammanfattas i följande
rubriker:
Stadsbyggnadsmål
Sociala mål
Miljökvalitetsmål

kvartersstaden har kvaliteter som gör den robust över
långa tidsperioder.
Exploateringsgrad

Stora Ursvik ligger centralt i regionen och för att
spara naturmark i andra delar förordas en relativt hög
genomsnittlig exploatering, vilket även skapar goda
förutsättningar för en bra kollektivtraﬁkförsörjning.
Exploateringen ska dock variera för olika delar inom
stadsdelen. Från en tät, låg och grön bebyggelse i öster
till en mer högexploaterad stad i väster med centrala
Sundbyberg som förebild. Inom ramen för planeringen
ﬁnns det möjligheter att variera exploateringen. Vid
tillfälle för antagande av planen ansågs 3000 – 4000
bostäder och motsvarande antal arbetsplatser vara en
lämplig avvägning.

Boendemiljö

Integration

3.1

Stadsbyggnadsmål

Bebyggelsestruktur och stadsbild

Stadsdelen Stora Ursvik ska präglas av variation.
Utgångspunkten är att stadsdelen ska inrymma allt
ifrån slutna kvarter till en mer öppen struktur och att
det ska ﬁnnas plats för såväl bostäder som arbetsplatser,
verksamheter och service.
Utgångspunkten i planförslaget och detta program är
att kvartersstorlekar kan variera beroende på innehåll
och läge. Strukturen som redovisas i detta program ska
kunna justeras i kommande arbete. Ett grundkvarter
med måtten ca 80 m x 80 m bör dock kunna utgöra en
utgångspunkt för det fortsatta planeringsarbetet.
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

Stora Ursvik

Den nya stadsdelen ska vara en välintegrerad del av
Sundbyberg och omlandet.
Ett övergripande mål i planarbetet är att Stora Ursvik
ska utvecklas till en stadsdel med en blandning av
bostäder, kontor, verksamheter, service och grönytor.
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.
Målsättningen är att Stora Ursvik ska integreras med
sina omgivningar både fysiskt och socialt, såväl inom
som utanför kommunen. Detta kan i Stora Ursvik
åstadkommas genom att ge stadsdelen god kollektivtraﬁkförsörjning, helst med spårbunden traﬁk, tillsammans
med goda gatu-, gång- och cykelförbindelser. Det
är också viktigt att stadsdelens randområden rent
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bebyggelsemässigt utformas så att en integration med
omgivande stadsdelar underlättas. Genom att skapa
förutsättningar för olika boendeformer och genom
att blanda boende och verksamheter ges också goda
möjligheter till en social integration.
Bebyggelsen mot Ulvsundavägen ska kombineras
med en kraftfull, men koncentrerad överbyggnad
till Rinkeby. Det kan vara en överbyggnad som både
innehåller byggnader och en lokalgata, med plats för
kollektivtraﬁk och gång- och cykeltraﬁk.

Gatunät

Enköpingsvägen ska få en mer stadsmässig karaktär.
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.
Utgångspunkten för anslutningsvägen i östra delen av
Stora Ursvik har varit att anlägga en ny entrégata, Nya
Grahamsvägen, kompletterad med en lågskalig bebyggelse öster om vägen. På detta sätt fogas det beﬁntliga
Ursvik ihop med den tillkommande stadsdelen.

Kollektivtraﬁk

Mot norr är mötet med grönområdet Järvakilen
mycket viktigt. Milo-området utgör en barriär varför
den direkta kontakten med Järvakilen sker mot öster
och nordväst. Därför handlar det till stor del om att
släppa in grönskan i stadsdelen, men även att utveckla
direktkontakten ut i grönområdet i nämnda riktningar.
Detta kan åstadkommas genom en medveten utformning av bebyggelsen. Det är med andra ord viktigt
att det blir en öppen struktur och inte slutna kvarter
som bildar en barriär mot grönområdet.
Trafikstruktur

Målsättningen för Stora Ursvik är att åstadkomma
kontinuerliga gatunät med huvud- och lokalgator, och
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att undvika långtgående traﬁkseparering och säckgator.
Gång- och cykeltraﬁk ska i stor utsträckning samsas
med övrig traﬁk i gatunätet. En utgångspunkt är att E18
byggs och dagens Enköpingsväg kan omdanas. Vägen
ska förändras till lokal huvudgata med stadsmässig
gestaltning. Det är viktigt att ge Enköpingsvägen en
annan karaktär än idag.
Kollektivtrafik

I februari 2003 kom Sundbyberg och Stockholm
överens om en sträckning för tvärbanan till Kista.
Detta alternativ 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 en gen och smidig
dragning mellan Alvik och Kista. Dragningen undviker
också ytterligare barriärer över Järvagrönkilen, då denna
dragning kan läggas parallellt med den nya E 18.
Grönstruktur

Stora Ursvik har med sitt unika läge en god
tillgänglighet till grönområden, norr om planområdet
ligger Järva friområde och Igelbäckens dalgång som är
en del av den regionala grönstrukturen. Planförslaget
medför en ökad tillgänglighet till Järvakilens naturreservat.
Den lokala grönstrukturen i området ska ges en
sammanhängande utformning och länkas samman
med Järvakilen.

3.2

Sociala mål

De i särklass viktigaste värdena för att uppnå en bra
livskvalitet är de boendes möjligheter till sociala nätverk
och känslan av trygghet och säkerhet.

Stora Ursvik

Det offentliga rummet

I Stora Ursvik ska gator, parker och torg utformas på
ett sätt som stimulerar till att de används och samtidigt
ska de kunna associeras med trygghet. Trygghet i
det oﬀentliga rummet ska innefatta allt från barns
möjligheter att röra sig fritt till att tryggt kunna rör sig
i stadsdelen även då det är mörkt.
Exempel på trygghetsåtgärder kan vara:
· Undvika återvändsgator där man inte kan ta sig
ut från mer än ett håll.
· Slutna fasader bör undvikas.
Skola och omsorg

· Överblickbarhet från fönster över entréer, tillfartsvägar, lekplatser, parkerade bilar och gångstråk är
viktigt för att underlätta den sociala kontrollen
· Bakgator och gångvägar bakom husen ska
undvikas
· Vägen mellan gata och bostadsentré ska vara kort
Skola och omsorg

Stora Ursvik ska erbjuda ett bra utbud av skola
och annan omsorg. Det är viktigt att det etappvisa
detaljplaneläggningen i varje skede tar hänsyn till
framtid behov så att markreservationer kan göras för de
behov invånarna i Stora Ursvik kommer att ha.
Service

Lek och fritid

Stora Ursvik

Stora Ursvik ska ha ett tillräckligt och väl lokaliserat
utbud av service. Det är viktigt att koncentrera den
kommersiella servicen till vissa begränsade områden då
underlaget i stadsdelen inte kommer vara så omfattande
att hela stadsdelen kommer att ha ett jämnt utbud av
kommersiell service.
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3.3

Miljökvalitetsmål

Till grund för planeringen är följande nationella
miljömål särskilt viktiga utgångspunkter:
· God bebyggd miljö
· Begränsad klimatpåverkan
· Frisk luft
· Säker strålmiljö
Planeringen ska beakta de tre av riksdagen formulerade
åtgärdsstrategierna, som ska bidra till att nå miljömålen:
· En strategi för eﬀektivare
energianvändning och transporter
· En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp
som innefattar en miljöorienterad produktpolitik
· En strategi för hushållning med mark,
vatten och bebyggd miljö
Naturresursfrågor och klimatfrågor

Energiförsörjningen av området ska utformas från
naturresursperspektiv.
Byggnationen ska ha hög energieﬀektivitet. Området
ska ha en utbyggd infrastruktur för fjärrvärme med
möjligheter till fjärrkyla. Lokala värmekällor som
exempelvis berg- eller jordvärme och andra värmepumpslösningar kan prövas för marknära boende.
Möjligheterna för verksamhetsutövare och boende att
utöva egenkontroll över energi- och vattenförbrukning
samt avfallshantering ska tillvaratas i största möjliga
utsträckning.

Miljö- och gestaltningsprogram 2004

En målsättning i planeringen är att möjligheterna till
att bevara och att tillskapa ny växtlighet tas tillvara i
högsta möjliga utsträckning.
Planeringen av området och dess traﬁkförsörjning
inriktas mot en hög grad av miljöanpassat och
resurssnålt traﬁksystem. God kollektivtraﬁkförsörjning
genom bland annat tillkomsten av spårvägen är därvid
särskilt betydelsefull. Viktigt är också att gång- och
cykeltraﬁkstråken har hög prioritering i planeringen.

Markföroreningar

Inom området har bland annat Försvaret och FOA/
FOI tidigare bedrivit verksamhet. Efterbehandling ska
utföras av mark och byggnader enligt de tillvägagångssätt
och principer som Naturvårdsverket tagit fram.
Markradon

Förekomst av markradon och hur hänsyn ska tas till
detta redovisas i detaljplaneskedet.
Materialval

Dagvattenfrågor

Lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske i
högsta möjliga utsträckning. Vattenavrinningen och
vattenkvaliteten till Igelbäcken ska tillförsäkras och även
möjligheter att förstärka tillrinningen ska tillvaratas.
Kommunens dagvattenpolicy som för närvarande är
under framtagande ska beaktas.
Bullerfrågor

Målsättningen för traﬁkbuller är att uppfylla riksdagens krav för ny bebyggelse och nya vägar/gator. I
detaljplanerna redovisas hur traﬁkbullret ska hanteras.
Avfallshantering

Principer för sophanteringssystem ska utvecklas.
Systemen för hantering av avfall ska vara utformade
med utgångspunkt från ett kretsloppstänkande.
Källsortering ska t. ex. anordnas på eﬀektivt och
resursbesparande sätt i områdena.

I planerings- och byggskedena ska fokus riktas på
att material och kemiska produkter som kommer att
användas vid byggnationen ska vara oskadliga från miljöoch hälsosynpunkt utifrån rådande kunskapsläge.
Dagvatten
Elektromagnetiska fält

Risker för förhöjda elektromagnetiska fält ska beaktas
vid utformning/lokalisering av elektriska installationer/
kraftförsörjning. I planeringen ska försiktighetsprincipen
tillämpas.
Riskbedömning

Fördjupad riskbedömning kan erfordras vid byggnation
inom visst avstånd från Ulvsundavägen/E18/Kymlingelänken.

Luftkvalitet

God bebyggd miljö

Inriktningen för planeringsarbetet ska vara att tillförsäkra bästa möjliga luftkvalitet, bland annat genom att
uppfylla miljökvalitetsnormer. Kompletterande utredningar av luftföroreningssituationen för den planerade
bebyggelsen kan erfordras vid detaljplaneringen.
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Karaktär och gestaltning

Stora Ursvik utgör fullt utbyggt ett betydande tillskott,
både i staden Sundbyberg och i det överordnade
stadslandskapet.
Identitet och stadsbild

Stora Ursvik ska präglas av sitt geograﬁska läge i
gränsen mellan grönområden och stadsbygd – staden
i grönskan – grönskan i staden. Detta innebär att den
överordnade karaktären ska ge yttryck för stadens
täthet, organiserat runt ett tydligt och lättorienterat
gatunät, och samtidigt inrymma ett påtagligt grönt
inslag, både inom själva stadsdelen och i kopplingen
mot omgivande grönområden (Järvafältet). Huvudprincipen för utbyggnaden bör hellre vara tätt och

lågt än högt och glest och att den ska präglas av en
”Sundbybergskaraktär”.
Karaktären ska inom dessa ramar ge möjlighet till en
arkitektonisk variation vid utbyggnaden. Grovt kan
Stora Ursvik delas in i en friare och mera småskalig
bebyggelseutformning i den östra delen och en något
storskaligare mera tydligt organiserad kvartersstruktur i
den västra. Inom dessa delar kan variationer förekomma
både i skala och täthet och några tydliga gränser mellan
olika delkaraktärer ska inte uppstå. (Se kap. 5.1)
Ett tydligt centrum, där bebyggelse kan bli högre och
få en landmärkesfunktion, ska utvecklas i korsnings-

punkten mellan en framtida spårväg (Spårvägsallén) och
kopplingen mot Rinkeby (Ursviks allé). Här utformas
ett stadsdelstorg och hit koncentreras stadsdelens
huvudsakliga serviceutbud.
Stadsstruktur

Sättet att fysiskt organisera staden i förhållandet mellan
gator och bebyggelse (fastighetsindelning/exploateringsgrad/skala) bestämmer hur staden uppfattas och vilken
sort och karaktär den får.
Förebilden för områdets planstruktur är ett traditionellt
stadsplanemönster med gator, kvarter och platser.
Planstrukturen anpassar sig till topograﬁn genom en
rutnätsplan i de västra delarna med en tydlig förebild
i Sundbybergs centrala delar, samt ett mer organiskt
och uppbrutet planmönster med en småskaligare
bebyggelse (typ trädgårdsstad) i de mera kuperade östra
delarna. I områdets norra delar möjliggör en öppen
bebyggelsestruktur goda kontakter ut i angränsande
grönområden samtidigt som den också släpper in
grönskan i stadsdelen.
Strukturen ger en ﬂexibilitet inom kvarteren med en
möjlighet att låta Stora Ursvik utvecklas till en stadsdel med
en blandning av bostäder, verksamheter och grönytor.

Planstruktur

Stora Ursvik

sid.

12

Förutom de framtida möjligheterna till kopplingar med
Rinkeby och Kista kommer de huvudsakliga entréerna
till Stora Ursvik att ligga längs Enköpingsvägen.
Stadsstrukturens organisation är till stor del beroende av
antalet entrépunkter (infarter). Utifrån dessa organiseras
det övriga gatunätet (enligt principen; ju ﬂer entréer,
desto enklare distribution av traﬁken). I arbetet med
detta program har två scenarier prövats; 3 alternativt 4
entrépunkter. Denna fråga ska i det fortsatta arbetet
studeras vidare för att säkerställa en god traﬁkförsörjning till
stadsdelen. I detta program redovisas 3 områdesentréer.

Miljö- och gestaltningsprogram 2004

För att skapa förutsättningar för ett gott stadsliv ska
den nya stadsdelen – funktionellt (kommunikationer)
och känslomässigt – upplevas som en integrerad del av
den omgivande stadsbygden.

Katarina Bangata, Stockholm

Södra Frösunda, Solna

Integration

För att möjliggöra detta ska särskild omsorg ägnas åt
kopplingarna med omlandet i det fortsatta utvecklingsarbetet. Av naturliga skäl gäller detta främst
kopplingar över Ulvsundavägen och Enköpingsvägen,
men för att möjliggöra ambitionen med ”grönskan i
staden – staden i grönskan” blir även kopplingarna mot
Järvafältet av stor betydelse.

Tillgänglighet

En stad ska vara tillgänglig för alla och utformningen
av miljön får inte vara ett hinder för hur den används.
Att människor rör sig i och befolkar stadsmiljön hela
dagen är en grundförutsättning för ett gott stadsliv och
därmed trygghet och säkerhet.
En allmän strävan är att skapa ett överskådligt, lätt
orienterbart gatunät genom den rationellt ordnade
kvartersstrukturen som gör att stadsdelen får ett
kontinuerligt vägnät. I nordsydlig riktning ﬁnns ett
huvudstråk för biltraﬁk och tvärbana som förbinder
området med Rissne och vidare med tvärbana till
Kista. En öst-västlig axel genom området manifesterar
en framtida koppling till Rinkeby och grannstadsdelen
Lilla Ursvik. Gatornas hierarki bestämmer gatans
utformning.

Miljö- och gestaltningsprogram 2004

Inom Stora Ursvik ryms såväl tätare, urbana delar som mer
uppbruten och småskalig bebyggelse.
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Sickla Strand, Nacka

Slottsvången, Helsingborg

Inom själva stadsdelen ska det prövas att integrera
bostäder med arbetsplatser och icke miljöstörande
verksamheter på olika nivåer: område, kvarter och
byggnad. Olika upplåtelseformer och lägenhetstyper
ska i så stor utsträckning som möjligt blandas.

Gemensamt

för hela stadsdelen är ett påtagligt inslag av
grönska.

Stora Ursvik

4.1

Bebyggelsestruktur/delkaraktär

Med utgångspunkt från den överordnade karaktärsindelning som beskrivs i inledningen till detta kapitel
kan Stora Ursvik indelas i nedanstående delkaraktärer.
Möten mellan dessa delkaraktärer ska hanteras så att
tydliga sammanhang och en visuellt intressant variation
uppstår, utan skarpa gränser eller stora skillnader i skala
och våningshöjder.
Typ 1: Trädgårdsstaden

Trädgårdsstaden karaktäriseras av att vara ”låg och tät”.
Den har kringbyggda kvarter men inte nödvändigtvis
med sammanhängande byggnadskroppar. Husen är
placerade nära gatan med en oﬀentlig miljö utmed
densamma och en privat och gemensam del i kvarterets
inre. Gator, gränder, gångvägar och grönytor avgränsar
kvartersmarken
Typ 1 A: Den småskaliga trädgårdsstaden i form av
villor/radhus/parhus. Husen är låga, 2 (2+1)
våningar.
Typ 1 B: Trädgårdsstaden som ”Småstad” i form av villor/
radhus/parhus i 2 våningar som har inslag av
högre bebyggelse i form av ﬂerfamiljshus i 2-3
(2+1 - 3+1) våningar.
Typ 2: Sundbybergsskalan

Sundbybergsskalan/-karaktären refererar till centrala
Sundbyberg med en bebyggelse som varierar mellan 35 våningar. Byggnader vänder huvudsakligen framsidan
med entréer mot gatan. Varje kvarter ska innehålla
lägenheter av olika storlek för att kvarteren ska få en
varierad befolkning.

Stora Ursvik

I Stora Ursvik ska kvarteren huvudsakligen vara kringbyggda med fasadliv orienterade mot gatan. Enstaka
högre byggnader kan prövas t ex kring centrum (hållplatsläget för tvärbanan).
Typ 2 A: Uppbruten ”Sundbybergskaraktär” – Friare
placerad bebyggelse (anpassad till topograﬁ) i 3-4
våningar (3+1 - 4+1) i form av ﬂerfamiljshus.
Typ 2 B: Halvsluten till sluten ”Sundbybergskaraktär”
– Kvartersstruktur (byggnader orienterade mot
gaturum) med bebyggelse i 3-5 våningar (3+1
- 5+1) i form av ﬂerfamiljshus.
Lokalt vid centrum kan även högre bebyggelse
av mera solitär karaktär prövas (6-7+1).
Typ 2 A och B kan sägas utgöra variation på samma
tema, där de olika ingående delarna inom välavvägda
proportioner kan blandas så att en intressant variation
och glidande övergångar mellan delarna uppstår. I
denna variation bör även punkthus prövas.

I arbetet med detta program har för Sundbybergsskalan
en asymmetrisk kvarterssammansättning med arbetsnamnet ”enklaver” prövats.
Principen för denna kvarterssammansättning är att fyra
kvarter bildar en stadsbyggnadsenhet. Denna har en i
stort sett sammanhängande kvartersfasad utåt, vilken
omges av Stora Ursviks primära entrégator. Invändigt
korsas enklaven av ”bostadsgator”; en nord-sydlig
av huvudsakligen ”grön” karaktär och en öst-västlig
vars huvudsakliga funktion är att rymma kvarterens
parkering. Samtidigt kan bebyggelsen invändigt i
enklaven tillåtas minska i täthet och höjd. Härigenom
kan en tydlig stadsmässighet uppstå i de primära
gaturummen, samtidigt som en mera uppbruten
och varierad bostadsmiljö kan uppstå invändigt i
kvartersenklaverna.
Enklavtankegångarna illustreras principiellt i detta
kapitel.

Typ 3: Områdets fronter

Ett av bebyggelsetypens primära syften är att skärma den
bakomliggande bostadsbebyggelsen mot vägtraﬁkbuller,
främst från den framtida Ulvsundavägen och E18/
Kymlingelänken.
Bebyggelse huvudsakligen för verksamheter
(kontor/service/etc) i 4-5 våningar.
I inåtvända, bullerskyddade lägen, bör förutsättningen vara att bostäder kan byggas även
inom denna bebyggelsetyp.
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Bebyggelsetyper –
principiell disposition

Typ 1: Trädgårdsstaden
2 våningar
2-3 våningar

Typ 2: Sundbybergsskalan
3-4 våningar
3-5 våningar
Lokalt vid centrum högre
solitär bebyggelse 6-7
våningar

Typ 3: Områdets fronter
4-5 våningar

Miljö- och gestaltningsprogram 2004
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Stora Ursvik

Stora Ursviks östra del präglas av en naturanpassad och småskaligare karaktär.

Stora Ursvik

Viken, Höganäs
Äppelviken, Stockholm. Foto: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Viken, Höganäs

Äppelviken, Stockholm. Foto: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Sjölund, Helsingör

Ålsten, Stockholm. Foto: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Typ 1: Trädgårdsstaden

Enligt trädgårdsstadens principer rymmer denna del kvartersgemensamma platser och grönytor.
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Gaturummen är intima och inramningen grön.
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Stora Ursviks västra del präglas av rutnätsstadens karaktär. I Stora
Ursviks tappning är denna stadstyp varierad och sammansatt.

Miljö- och gestaltningsprogram 2004

Den rymmer såväl mera traditionellt slutna kvarter som friare
placerade stadsvillor, lamell- och punkthus.
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Blackeberg, Stockholm. Foto: Bergkrantz Arkitekter AB
Hammarby Sjöstad, Stockholm

Karow, Berlin. Foto: Sundbybergs stad

Barnängsområdet, Stockholm

Östberga, Stockholm

Sturegatan, Sundbyberg. Foto: Sundbybergs stad

Typ 2: Sundbybergsskalan

Gaturummen är väldeﬁnierade. De centrala delarna, tillsammans
med andra viktiga knutpunkter, är identitetsstarka och tydliga.

Stora Ursvik

Illustration: KHR Rundquist arkitekter AB

Illustration: KHR Rundquist arkitekter AB

Typ 2: Sundbybergsskalan - alt. enklav

Överst: Princip för Stora Ursvikenklaven. Ovan: Exempel på
överordnad struktur av enklaver, primära gator och grönstråk
i västra Stora Ursvik.

Stora Ursvik

Enklavprincipen

Idén att inom en generell kvartersstruktur gruppera
fyra kvarter till en enklav utgår från ett antal samverkande kvaliteter från den stora överordnade skalan ned
till den lokala bostadsmiljön.
“Sundbybergskaraktären”
I den västra delen av Stora Ursvik eftersträvas en bebyggelsekaraktär som återﬁnns i Sundbybergs centrala del.
Det karaktäristiska är att man inom en ortogonal kvarters- och gatustruktur använt ett öppet byggnadssätt
med lameller om ca 4 våningar. Nästan alla kvarter har
betydande inslag av grönska. Grunden är den plan som
stadsarkitekt Nils Sterner upprättade 1942 och som till
stora delar har genomförts.
Resultatet är en sammansmältning av den klassiska stadens tydlighet i gaturum och kvartersgränser med en
öppenhet och lätthet som annars oftast återﬁnns i modernistiska “hus i park”-planer.

Stora Ursvikenklaven
Enklavprincipen förenar dagens krav på bullerfria bostadslägen med den öppna “Sundbybergskaraktären”
och utgår samtidigt från den överordnade grönstrukturen för området.
Enklaven utgörs av fyra samverkande kvarter som bildar en yttre gräns mot de omgivande traﬁkerade och
bullriga gatorna. Byggnaderna i de yttre kvartersgränserna bildar högre och mer slutna fasadlinjer.
I enklavens inre varieras byggnadshöjden nedåt och
här kan fristående lameller, punkthus eller andra friare
former tillämpas då traﬁken inte ska medföra bullernivåer över 55 dB(A). Vägkorset i enklaven utgörs av
grönstråk/parkgata i ena riktningen och parkeringsgata
i andra. Mittpunkten kan utformas som lokal “Pocket
Park” eller torg. Gränserna mellan vad som är kvartersmark och gatu-/parkmark kan utformas i överenskommelse med respektive exploatör.
Gator och grönstråk
Inordnat i gatustrukturen bildar tvärgående parkstråk
i nord-sydlig riktning länkar mellan Enköpingsvägen
och Järvafältet. På vägen förbinds områdets gröna kullar. Stråken är samtidigt gator för gång- och cykeltraﬁk
och sekundär traﬁk/måltraﬁk till bostäder.

T. v: Stadsplan för Sundbyberg antagen 1942, stadsarkitekt Nils
Sterner. T. h: Vid Sundbybergs kyrka, ﬂygfoto Nils-Åke Siversson
1986.
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På sidorna om grönstråken ligger de primära infartsgatorna från Enköpingsvägen i nord-sydlig riktning,
varav Spårvägsallén blir den viktiga länken till Rissne
i söder. Traﬁken avväxlas på varannan av de öst-västgående gatorna, där Ursviksallén får en särskild betydelse då den förs över till Rinkeby. På dessa gator
blir traﬁkmängderna så stora att krav på tyst sida, <55
dB(A), krävs för bostäder.

Miljö- och gestaltningsprogram 2004

Illustrationer: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Typ 2: Sundbybergsskalan - alt. enklav

Tre variationer på enklavkvarter: Nord-sydlig grön gata – östvästlig parkeringsgata (ovan t. v), “parcellkvarter” (mitten) och
en “common green”-struktrur (ovan).

Miljö- och gestaltningsprogram 2004
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Stora Ursvik

Slottsvången, Helsingborg

Stora Ursvik

Invändigt i enklaven luckras skalan och tätheten upp till förmån
för förgårdsmark och gårdar.
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Södra Frösunda, Solna

Blectornsområdet, Stockholm

Hammarby Sjöstad, Stockholm
Barnängsområdet, Stockholm

Enklavens utsida är mer eller mindre sluten mot det omgivande
gaturummet.

Barnängsområdet, Stockholm

Typ 2: Sundbybergsskalan - alt. enklav

Enklavens korsande bostadsgator är omväxlande gröna stråk
eller mera renodlade parkeringsgator.

Miljö- och gestaltningsprogram 2004

Enklavstudier
Kvartersgrupperingar där
”enklavstudier” bör utföras
Kvartersgrupperingar där
”enklavstudier” är möjliga

Miljö- och gestaltningsprogram 2004
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Stora Ursvik

Områdets fronter är välgestaltade och levande arbetsplatskvarter där en stor del av stadsdelens dagbefolkning vistas.

Stora Ursvik

Sätra, Stockholm
Södra Frösunda, Solna

Midsommarkransen, Stockholm

Akalla, Stockholm

Akalla, Stockholm

Södra Frösunda, Solna

Typ 3: Områdets fronter

Kvarteren är Stora Ursviks ansikte utåt och ska präglas av
samma kvaliteter som stadsdelen i övrigt.
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Samtidigt är kvarteren ett skydd mot omgivande gator och
traﬁkleder.

Miljö- och gestaltningsprogram 2004

Gatustruktur/trafiksystem

Stora Ursvik ska präglas av tydliga områdesentréer, ett
lättorienterat gatusystem och attraktiva gaturum.
Tillfart

Biltraﬁk till området sker från Enköpingsvägen genom
tre, alternativt fyra, områdesentréer; Kvarnvägen, Nya
Grahamsvägen och ytterligare en eller två tillfartspunkt
mellan dessa centralt i området.
Frågan om tre eller fyra infarter från Enköpingsvägen
ska utredas ytterligare. Avsikten är att pröva om det
går att nå tillfredsställande traﬁkfunktion med tre
områdesentréer. Utredning ska visa om andra lösningar
kan omfördela respektive avlasta traﬁk söderifrån.
Frågan om tre eller fyra områdesentréer hålls öppen
tills vidare och avgörs efter utredningarna. Första
detaljplanen utformas så att båda lösningarna blir
möjliga.
Utöver dessa entréer kommer området att kopplas till
både Rinkeby och Kista för kollektivtraﬁk och gång- och
cykeltraﬁk.
Gatuhierarki

För att tydliggöra orienterbarheten och styra stadsdelens
traﬁkﬂöden är gatustrukturen i Stora Ursvik indelad
i två kategorier; ”huvudgator” och ”lokalgator/
bostadsgator”.
Huvudgatorna utgör ett grovmaskigt nät som
huvudsakligen fördelar traﬁken i nord-sydlig och
öst-västlig riktning. Fyra av dessa har en betydande
strukturerande funktion inom området, Nya Grahamsvägen, Ursviksvägen, Spårvägsallén och Ursviksallén.
Spårvägsallén kommer i framtiden att kunna kopplas

Miljö- och gestaltningsprogram 2004

mot Kista och Ursviksallén kommer att kunna förbindas
med Rinkeby genom bro över Ulvsundavägen.
Spårvägsallén får även en direkt förbindelse med
Sundbybergs interna gatunät genom sin koppling
med Kvarnvägen. Också möjligheten till en framtida
koppling av Nya Grahamsvägen till Madenvägen ﬁnns
och bör utredas vidare i det forsatta arbetet.
Även om huvudgatornas funktion är att distribuera
merparten av traﬁken ska de utformas på den omgivande
bostadsmiljöns villkor och visuellt signalerar detta.
Lokalgatorna/bostadsgatorna utgör det ﬁnmaskiga
gatunätet där utformning och skala (mått) än tydligare
signalerar bostadsmiljöns närhet.
Illustration: Åsberg Wångstedt Lotström Arkitekter AB

4.2

Spårväg

En framtida spårväg från Rissne mot Kista kommer
att gå på bro över Enköpingsvägen och ha en hållplats
längs Spårvägsallén centralt i Stora Ursvik (korsningen
Ursviks allé/Spårvägsallén).
Det är av stor vikt att utformningen av Spårvägsallén
utförs på ett sätt så att gaturummet utgör en
gestaltningsmässigt väl förankrad del i Stora Ursvik.
Spårområdet får inte bli eller upplevas som en barriär.
Utformningen av gatusektionen för spårvägen kommer
att vara föremål för fortsatt studie, där generella och
lokala krav på säkerhet och miljö preciseras tillsammans
med SL.
En framtida koppling mot Rinkeby.

Allmän utformning

Gatornas utformning styr traﬁkbeteendet lika mycket
som den formella hastighetsregleringen. Utformningen
av gatorna i Stora Ursvik ska medverka till låga
farter samtidigt som de har en god traﬁkkapacitet.
Kvartersstadens grundform innebär i sig ett eﬀektivt
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Stora Ursvik

Smedslätten, Stockholm. Foto: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
Tulegatan, Sundbyberg

utnyttjande av gatusystemet oavsett vilken typ av traﬁkreglering man vill åstadkomma.
Gatuutformning och parkering ska vara väldeﬁnierad
och gatukorsningar och övergångsställen ska vara
tydligt markerade genom exempelvis avsmalnande
gatubredder. Överblivna eller odeﬁnierade traﬁkytor
(impediment) ska inte förekomma.
Gaturummets utformning görs med hänsyn till gatans
karaktär. Beläggning, belysning, utrustning och
planteringar samordnas gestaltningsmässigt för att
skapa en sammanhållen helhet.
Huvudgatorna ska vara kapacitetsstarka och ha en
gatubredd som tillåter trädplantering och parkering.
Gaturummet utformas med hög traﬁksäkerhet eftersom
olika traﬁkslag blandas inom stora delar av stadsdelen.
Lokalgatorna/bostadsgatorna ska ha en sammanhållen
gatuutformning och minimerad körbanebredd för att
hålla nere hastigheterna och främja säkerheten för de
oskyddade traﬁkanterna.
I programmet redovisade gatusektioner ska ses som
ett antal principiella illustrationer på hur de olika
gatutyperna kan eller bör gestaltas för att gaturummet
ska få väl avvägda proportioner och gatumiljön ska
upplevas sammanhållen och attraktiv. Mera exakt
utformning preciseras i kommande detaljplaner.

Parkering

Den övergripande ambitionen för Stora Ursvik när
det gäller parkering är att det ska vara lätt att ﬁnna
parkeringsplats i stadsdelen.
Parkeringsbehovet ska lösas på tomtmark med komplement av gatuparkering i varierande utsträckning.
Gatuparkeringen i bostadsområdena ska i första hand
användas för besöks- och angöringsparkering. För att
gatuparkeringen i stadsdelen ska vara belagd under större
delen av dygnet ska även en del av parkeringsbehovet
för de boende tillåtas som gatuparkering.
För att uppnå denna målsättning måste det ﬁnnas en
balans mellan det parkeringsbehov som ska lösas på
gatan och det som ska lösas på tomtmark. Hur denna
balans uppnås får avgöras i samband med detaljplanerna
och regleras i exploateringsavtal. Balansen kan handla
om att parkeringsbehovet bedöms utifrån områdets
karaktär och samlade parkeringsbehov.
Tomtmarksparkeringen ska utformas så att den i
möjligaste mån integreras i bebyggelsen. Parkeringslösningarna bör vara småskaliga. Stora parkeringsanläggningar ovan mark ska undvikas. För att vara
trygga ska parkeringarna ha en god överblickbarhet och
vara väl belysta.
Cykelparkering på gatumark ska anordnas vid större
platser, traﬁkknutpunkter/spårvägshållplatserna och
publika målpunkter.

Överst: Stora Ursviks lokalgator har minimerad körbanebredd
för att hålla nere hastigheterna och främja traﬁksäkerheten.
Ovan: Parkering på gatumark.

Stora Ursvik
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Trafiksystem –
principiell disposition

Huvudgata
Lokalgata/bostadsgata

Miljö- och gestaltningsprogram 2004
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Stora Ursvik

Huvudgator –
principiell orientering
Nya Grahamsvägen
Ursviksvägen (norr)
Ursviksgatan (väst)
FOI-slinga
Gamla Enköpingsvägen öst
Gamla Enköpingsvägen väst
Spårvägsallén
Ursviks allé
”Långgata”

Lokalgator/bostadsgator –
principiell orientering
bostadsgata - väster
bostadsgata - öster

Stora Ursvik
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Huvudgator –
principiell utformning
Nya Grahamsvägen

Körbana med enkel kantstensparkering längs gatans västra sida.
Separat gång- och cykelväg närmast
husfasad/förgårdsmark med en trädplanterad skyddzon mot parkeringen.
Gångbana längs gatans västra sida.

Ursviksvägen (norr, - buss)

Alléplantering. Kanstensparkering
längs gatans norra sida. Gångbana
närmast förgårdsmark. Trädplanterad
skyddzon mot gatan. Separerad gångoch cykelbana i parkmark längs
gatans norra sida (varierad bredd
på parkmark mellan parkering och
cykelbana).

Miljö- och gestaltningsprogram 2004
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Stora Ursvik

Huvudgator –
principiell utformning (forts.)
Ursviksgatan (väster)

Alléplantering. Dubbelsidig kantstensparkering under träd. Breda
gångbanor mot husfasad. Blandad
cykeltraﬁk.

FOI-slinga

Smal enkelplanterad gata med
indragen kantstensparkering. Gångbanor mot förgårdsmark.

Stora Ursvik
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Huvudgator –
principiell utformning (forts.)
Gamla Enköpingsvägen - öst (buss)

Enkelplanterad gata med indragen
kantstensparkering. Separerad gångoch cykelbana längs vägens södra sida.
Gångbana mot husfasad/förgårdsmark.

Gamla Enköpingsvägen - väst (buss)

Alléplantering. Dubbelsidig indragen
kantstensparkering. Separerad gångoch cykelbana mot husfasad/förgårdsmark på vägens södra sida.
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Stora Ursvik

Huvudgator –
principiell utformning (forts.)
Spårvägsallén

Under utredning (samordning
med SL). Här redovisas alterntiva måttkedjor.

Stora Ursvik
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Huvudgator –
principiell utformning (forts.)
Ursviks allé (buss)

Alléplantering. Dubbelsidig kantstensparkering. Breda gångbanor mot husfasad.

”Långgata”

Alléplantering. Dubbelsidig indragen
kantstensparkering. Breda gångbanor
mot husfasad/förgårdsmark.
(Sektionen redovisar alternativa gatubredder med eller utan buss.)
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Stora Ursvik

Lokalgator/bostadsgator –
principiell utformning
Bostadsgata väster (nord-sydlig)

Grön gata med dubbel trädrad och
indragen dubbelsidig kanstensparkering. Gångbanor mot förgårdsmark.

Bostadsgata väster (öst-västlig)

Grön gata med separerade enkelriktade körbanor med tvärställd
dubbel parkering i mitten. Trädplanterad mittremsa. Gångbanor mot
husfasad/förgårdsmark.

Stora Ursvik
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Lokalgator/bostadsgator –
principiell utformning (forts.)
Bostadsgata öster

Smal körbana med enkelsidig kantstensparkering. Enkelsidig gångbana
mot tomtgräns.

Bostadsgata öster

Alternativ utformning.

Miljö- och gestaltningsprogram 2004
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Stora Ursvik

Primärt gång- och
cykelvägnät

Stora Ursvik
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Kollektivtrafik

I detta program är endast det primära gång- och cykelvägnätet som ansluter till Stora Ursvik illustrerat.

I det färdigutbyggda Stora Ursvik ska Tvärbanan samt
ett antal busslinjer göra att stadsdelen har en god
kollektivtraﬁkförsörjning. I närområdet ﬁnns idag
många busslinjer som planeras ledas in i Stora Ursvik.

Gc-vägen från stadsdelen Ör via beﬁntlig tunnel under
Enköpingsvägen till Lilla Ursvik, Stora Ursvik och
Igelbäckens naturreservat.
Gc-väg från stadsdelen Hallonbergen över Enköpingsvägen på ny bro vid Nya Grahamsvägen och vidare till
Stora Ursviks centrum och naturreservatet.
Gc-väg från stadsdelen Rissne via tvärbanans bro och
därefter längs med tvärbanan till Kista.
En ny gång- och cykelvägkoppling till Maden (Willys)
mellan de båda ovanstående bör utföras. Denna
kan ske i plan vid en framtida cirkulationsplats på
Enköpingsvägen.
Därutöver ska det ﬁnnas anknytningar till Rinkeby och
Järvafältet.
Det övergripande gång- och cykelvägnätet ska separeras
från biltraﬁk och korsningspunkter ska vara väl
markerade.
Övrig cykeltraﬁk inom området blandas med övrig
traﬁk.
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Tvärbanan
SL planerar att förlänga tvärbanan som idag traﬁkerar
sträckan Sickla Udde – Alvik vidare till bland annat
Kista. Denna förlängning kallas Tvärbana Norr Kistagrenen. Tvärbanan ska passera Stora Ursvik och ha en
hållplats vid torget. Tvärbanan kommer att utgöra en
viktig förbindelse mellan Stora Ursvik, Kista, Rissne
och Alvik.
Bussar
Tvärbanans Kistagren riskerar att inte vara färdigställd
när Stora Ursvik är det. Därför har SL påbörjat en
diskussion om att bygga en bussgata på det som sedan
ska bli spårområde mellan Stora Ursvik och Ärvinge.
På det viset skapas en gen förbindelse mellan Kista och
Stora Ursvik. Samtliga busslinjer som idag traﬁkerar
sträckan Rissne – Kista kan därmed ledas om genom
Stora Ursvik utan att det innebär någon omväg. För Stora
Ursviks del är det av största vikt med en tidig koppling
mot Kista, exempelvis i form av en skyttelbusslinje,
varför denna fråga bör behandlas tillsammans med SL
redan i ett inledande planeringsskede.
Kopplingen mellan Rinkeby och Stora Ursvik är
viktig för att bland annat skapa en god kollektivtraﬁkförsörjning för Stora Ursvik. När denna är byggd kan
samtliga busslinjer som traﬁkerar sträckan Rinkeby
– Kista och Rinkeby – Solna ledas om genom Stora
Ursvik. För att busslinjerna Rinkeby – Kista ska ledas
om genom Stora Ursvik behöver även bussgatan mellan
Stora Ursvik och Ärvinge vara byggd.
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Sickla Strand, Nacka

Följande övergripande gång- och cykelvägnät ska kopplas ihop inom Stora Ursvik:

Höjstrupparken, Odense. Foto: KHR Rundquist arkitekter AB

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar inom Stora Ursvik leder såväl direkt
genom bebyggelsen som genom grönstråken.

Stora Ursvik

De busslinjer som idag traﬁkerar Enköpingsvägen kan
ledas in i Stora Ursvik när Enköpingsvägens traﬁkplatser
är färdigbyggda. Därmed fås en god kollektivtraﬁkförsörjning för de södra områdena i stadsdelen.
Stora Ursviks torg kommer att bli en viktig bytespunkt
för de resenärer som byter mellan olika busslinjer samt
mellan buss och spårvagn.

busslinje 504 som förlängts runt stadsdelen. De södra
kvarteren har möjlighet att nyttja de busslinjer som
traﬁkerar Enköpingsvägen. För att skapa en förbindelse
med det stora arbetsområdet Kista har diskuterats att
införa en mindre busslinje mellan Kista och Stora
Ursvik.

I skede 2 har större delen av den låga bebyggelsen i Stora
Ursvik tillkommit. Stadsdelen är fortfarande försörjd av

I skede 3 är Stora Ursvik färdigutbyggd. Tvärbana
har tillkommit och utgör den viktiga nordsydliga
förbindelsen i stadsdelen. Spårvägsbanvallen är körbar
för bussar vilket innebär att samtliga bussar som
traﬁkerar sträckan Kista – Stora Ursvik har en bra
och gen förbindelse. Kopplingen till Rinkeby gör att
samtliga busslinjer som traﬁkerar sträckan Rinkeby
– Kista, Rinkeby – Solna leds om för att traﬁkera Stora
Ursvik. Busslinje 504 kommer fortsättningsvis att
försörja de nordöstra områdena i stadsdelen. De södra
områdena kommer att försörjas av de busslinjer som
idag traﬁkerar Enköpingsvägen.

Skede 1

Skede 2

Etappvis utbyggnad av kollektivtraﬁken
I ﬁgurerna här bredvid redovisas tre skeden i Stora
Ursviks utbyggnad och hur stadsdelen ska kollektivtraﬁkförsörjas under dessa skeden.
I skede 1 har enbart de nordöstra kvarteren byggts.
Under detta skede förlängs busslinje 504 in på den
nybyggda förlängningen av Ursviksvägen.

Stora Ursvik

Kollektivtrafikutbyggnad –
principiell skedesindelning

Buss
Skyttelbuss
Spårväg

Skede 3
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I och med att Stora Ursvik bebyggs ökar också
tillgängligheten till Järvakilen och kontakten med de
omgivande grönområdena stärks. Norr om Ursvik
ligger Igelbäckens naturreservat som kommer att vara
en stor tillgång för de boende.
Den kvalitet närheten till ett större sammanhängande
grönområde innebär ska tas till vara och återverka i
områdets gröna struktur. Parker, stråk och naturområden
ska locka till promenader och naturupplevelser och
erbjuda intressanta mötesplatser. Områdets infarter
och möte med omgivande natur ska därför ägnas stor
uppmärksamhet i planeringen. Vidare ska portarna till
naturreservatet vara tydliga.
Allmänt

Enligt fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik
ska en öppen bebyggelsestruktur i områdets norra
delar möjliggöra goda kontakter mot grönområdet.
Vidare ska ett grönstråk gå från Kvarnkullen till
Ursvikskullen i norra delen av Stora Ursvik och vidare
ut mot Igelbäckens naturreservat. De både kullarnas
naturområden förädlas för att även rymma plats för
lek och vistelse (grillplatser, o dyl.). I kommande
detaljplaner ska redovisas hur man på ett traﬁksäkert
sätt kan gå eller cykla mellan kullarna och vidare ut
mot naturreservatet.
Uppvuxna träd och sparad naturmark, både på allmän
mark och kvartersmark, bidrar till att ge området
identitet och värdefulla boendekvaliteter. Där det är
möjligt ska därför värdefull vegetation sparas (säkerställs
inom respektive detaljplan).
En medveten gestaltning av nya grönytor är helt bestämmande för karaktären av stadsrummet. Olika träd-
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Järvakilen. Foto: Sundbybergs stad

Grönstruktur

arter har olika egenskaper som bidrar till stadsrummets
karaktär; ljushet, täthet, höjd, bredd, färg, årstidsväxling,
etc. Detta ska medvetet hanteras i exempelvis planteringen av gaturum och grönstråk.
Hänsyn ska tas till funktionshindrade. Åtgärder för
tillgänglighet utformas som en självklar integrerad del
av miljön anpassad till platsen.
Grönstråk

För att säkerställa den inre grönstrukturen ska ett
långsträckt stråk 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 naturreservatet.
Grönstråket är en viktig länk mellan olika områden
och en biologisk spridningskorridor. Stråket ska vara
tillgänglig för allmänheten.

Hammarby Sjöstad, Stockholm

4.3

I stråket ska det ﬁnnas sittplatser, plats för lek och en
anlagd gång- och cykelväg med god belysning. Stråket
kan också rymma ett öppet system för dagvattenhantering till vilket dagvatten från angränsande kvarter
leds. Anläggningens utformning ska fungera såväl
med som utan vattenﬂöde. För att få en omväxlande
gestaltning ska stråket variera i bredd och utformning.
Torg och platser

Utformningen av Stora Ursviks torg ska ägnas stor
omsorg så att torget blir attraktivt och kan fylla
funktionen som oas och mötesplats. Det är viktigt att
man medvetet arbetar med träd, grönska, markmaterial,
konst och belysning för att på så sätt skapa en levande
och tilltalande miljö.

Stora Ursvik ska präglas av sitt geograﬁska läge i gränsen mellan
grönområden och stadsbygd; staden i grönskan – grönskan i staden.

Planeringsinriktningen för området ska också vara att
varje detaljplan ska inrymma möjligheten att skapa
mindre grönrum i kvartersstrukturen. Det kan vara

sid.

37

Stora Ursvik

Järla Sjö, Nacka

Drömparken, Enköping

mindre parker och torg (pocket-parks) i anslutning till
korsningspunkter eller indragna kvartershörn.
Kvartersmark

Bostadsgårdar ska ges en omsorgsfull gestaltning med
ett stort inslag av växtlighet och plats för närrekreation
som småbarnslek och trivsamma sittplatser.
Förgårdsmark som planteras bidrar också till ett allmänt
grönt intryck.
Möjligheterna till växtlighet på tak ska tas tillvara
och de hårdgjorda ytor som bebyggelsen medför bör
balanseras med välfungerande grönytor.

Tjärhovsplan, Stockholm

Hammarby Sjöstad, Stockholm

Arkeologi och kulturmiljö

Området ligger i en kulturbygd som rymmer en rad
spår efter mänsklig aktivitet med gamla anor. Den
gamla landsvägen mellan Enköping och Stockholm
löper tätt förbi och intill ﬁnns Råstabäcken som utgjort
en viktig vattenled långt tillbaka i tiden.
En arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning och
nybyggnation har utförts av Arkeologikonsult (Rapport
2003:1080). Inom området uppgår antalet registrerade
fornlämningar till fyra och sju indikationsområden där
ytterligare fornlämningar har påträﬀats.
Inom området ﬁnns också några äldre hus och
gårdsbildningar som härrör från det agrara landskapet.
Ännu på 1930-talet bedrevs jordbruk på Stora Ursviks
gård och gårdsplanen och äppleträdgården är intakta.

Inom Stora Ursviks gröna struktur ryms såväl natur- och
parkområden som gaturum och kvartersmark.

Stora Ursvik

Ett indraget hörn i kvarteret kan ge en stittplats eller en uteservering.
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Vid planläggning och exploatering av området ska
hänsyn tas till dessa fynd och miljöer och eventuell
ytterligare dokumentation i form av särskild undersökning kan bli aktuell. Om möjlighet ﬁnns kan spåren
tydliggöras som direkta inslag i stadsbilden och i andra
fall bevaras i form av namn på gator och platser.

Miljö- och gestaltningsprogram 2004

Grönstruktur
Primära grönytor (naturoch parkmark)
Gröna samband (kopplingar
mellan primära grönytor, utvecklas inom resp. detaljplan)
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Stora Ursvik

Bo 01, Malmö

4.4

Miljö/teknisk infrastruktur

Stora Ursvik ska planeras och byggas för en lång livslängd
baserad på en sund och eﬀektiv resurshushållning.
Energiförsörjning

Energiförsörjningen av området ska utformas från
naturresursperspektiv.

Hammarby Sjöstad, Stockholm

Byggnationen ska ha hög energieﬀektivitet. Området
ska ha en utbyggd infrastruktur för fjärrvärme
med möjligheter till fjärrkyla. Lokala värmekällor
som exempelvis berg- eller jordvärme och andra
värmepumpslösningar kan prövas för marknära
boende.
Möjligheterna för verksamhetsutövare och boende att
utöva egenkontroll över energi- och vattenförbrukning
samt avfallshantering ska tillvaratas i största möjliga
utsträckning.
Vatten- och avloppshantering

Inom Stora Ursvik ska följande principer tillämpas
avseende vatten- och avloppshantering:
· Inget dagvatten eller dräneringsvatten får kopplas
på spillvattennätet.
· Antalet pumpstationer för spillvatten ska minimeras.
Spillvatten ska i största möjliga mån ledas med
självfall.

Där det är möjligt ska områdets dagvattnet tillvaratas som en
estetisk och pedagogisk resurs.

· Eventuella pumpstationer måste dimensioneras
så att det tar lång tid innan de bräddar vid
pumphaveri, eftersom Igelbäcken kan komma att
bli recipient för bräddvattnet.
· Inget spillvatten får ledas till beﬁntligt ledningsnät
i Lilla Ursvik

Stora Ursvik
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· Plantera inte träd så att rötterna kan skada avloppsledningarna. Undvik om möjligt träd med
stor förmåga att tränga in i avloppsledningar,
t. ex. pil och poppel.
Dagvatten
Inom området går en vattendelare som innebär att
vatten rinner antingen mot Igelbäcken eller mot
bäcken vid E18. Igelbäcken ska inte i något avseende
påverkas negativt, varken av föroreningar eller av
minskad vattentillförsel. I de fall där dagvattnet rinner
in i Stockholm, så måste dagvattenfrågan lösas i
samförstånd med Stockholm.
På alla ställen där markförhållandena och dagvattenkvalitén tillåter det ska lokalt omhändertagande av
dagvatten ske. Källor till förorening av dagvattnet
ska begränsas redan i byggskedet. Om dagvattnet är
förorenat ska det antingen renas innan det tas omhand
lokalt eller renas innan det släpps ut i recipient. När
dagvatten behövs för att synliggöra det i dammar och
dylikt så kan mängden lokalt omhändertagande av
dagvatten minskas.
Antalet hårdgjorda ytor ska minimeras så att mängden
dagvatten minskar. Använd om möjligt material som
underlättar inﬁltration av regnvatten, t. ex. grus eller
hålsten av betong.
Dagvatten bör inte pumpas. Om dagvattenfrågan inte
kan lösas utan att pumpa dagvattnet så krävs det att det
anläggs stora utjämningsmagasin.
Det måste ﬁnnas plats för att ta hand om och rena
dagvattnet i Stora Ursvik. I de västra delarna måste
denna fråga lösas tillsammans med Stockholms stad.
Sundbybergs stads dagvattenpolicy/strategi ska användas vid framtagandet av detaljplaner.
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Foto: Jego Konsult AB

Avfallshantering

I kretsloppspropositionen 2002/03:117 slår regeringen
fast ”att avfallshantering är en nödvändig infrastruktur
som måste fungera i samhället, den går att jämföra med
försörjningen av el och vatten eller med traﬁknätet”.
Avfallshanteringens infrastruktur omfattar insamling,
transport och olika sätt att ta hand om avfallet.
Propositionen ställer också krav på avfallssystem som
är trovärdiga och lättillgängliga för såväl producenter
som konsumenter.
Avfallshantering består ofta av ett manuellt och tungt
arbete, både vid insamling av säckar och av kärl.
Eftersom arbetsmiljöverkets regler och riktlinjer syftar
till att undvika den typen av hantering, måste det tas stor
hänsyn till arbetsmiljön vid planering av avfallssystem
och dess infrastruktur, både i nya och gamla system.
Vid nybyggnationer bör det undvikas att ”bygga in sig
i manuell hantering”.

Exempel på ett system som är både enkelt och
lättillgängligt är stationära/mobila vakuumsopsugsystem
som också möjliggör sortering i ﬂera fraktioner. I
ﬂerfamiljshus kan nedkasten placeras i porten och i
trädgårdsstaden kan nedkasten ligga nära tomtgräns.
Här kan insamling av hushållsavfallet ske, förslagsvis
i fraktionerna; restavfall (brännbart/soppåse) matavfall, tidningar och kanske också någon/några ﬂer
fraktioner av avfall som går under producentansvaret.
Vakuumsystemet minskar antalet transporter radikalt
och ingen person behöver bära, lyfta eller dra.

Illustrationer: SVS

Vi ska öka källsortering och närhet utan att ta trottoarer,
torg, innergårdar och värdefullt utrymme i fastigheten
i anspråk. Vi behöver också minska gatutransporter
inom bostadsområden.

Exempel på stationära och mobila (ovan t. h.) vakuumsopsugsystem.

Vakuumsystem möjliggör rationell sortering i fraktioner och
minskar antalet transporter radikalt.

System med kärlhantering kan bli aktuella inom
områden med lägre och glesare bebyggelse (där va-
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Stora Ursvik

Hammarby Sjöstad, Stockholm
Järla Sjö, Nacka

kuumsopsugsystem inte bedöms som ekonomiskt
rimliga).

nödvändigt att kabelförlägga denna luftledning. Kabeln
bör lämpligen förläggas i någon av huvudgatorna.

Insamling av det farliga avfallet, inkluderande eloch elektronikavfall, grovavfall och det resterande
producentansvarsavfallet
sker
gångavståndsnära.
Insamlingen sker i behållare/skåp som är snygga
och placerade på vackra, gröna torg eller i hus som
är strategiskt placerade inom berörda områden.
Insamlingen kan bestå av olika typer av underjordsystem, (papperskorginkast med stor behållare/säck
under marken) där tömning sker genom bilar med kran
eller vakuumsug. Insamlingen av olika fraktioner kan
också ske med olika mobila system, exempelvis enligt
”glassbilskonceptet”, där bilar kommer på bestämda
tider och platser för att hämta det som hushållen lämnar.
I det konceptet ingår ett personligt mottagande.

Inom Stora Ursvik ﬁnns ledningar som berörs av
pågående utredning av kraftledningsnätet. Svenska
Kraftnät har koncession fram till år 2020 för den
kraftledning som går väster om Stora Ursvik. I samband
med att E18 byggs om kommer ledningen att ﬂyttas
något österut och hamnar på så sätt i västra kanten av
Stora Ursvik. För närvarande hänger ledningarna på tre
fackverksstolpar som upptar ett brett markområde. Dessa
kommer att ersättas av en 50 m hög fackverksstolpe,
som placeras så nära det nya vägområdet som möjligt.
Fortum har tillfällig förlängning av nätkoncession till
2008 för den ledning som berör sydvästra delen av
Stora Ursvik. Två höga fackverksstolpar ﬁnns öster och
väster om Kvarnvägen.

Luftledningar

I planeringen av Stora Ursvik har man utgått från att
de luftledningar som går genom området på kortare
eller längre sikt kommer att kabliﬁeras och därför inte
påverkar gestaltningen av området.
På kort sikt, senast i samband med exploateringen,
förutsätts att beﬁntliga 20 kV- och 70 kV-ledningar
kabliﬁeras.

Anläggningar för avfallshantering (källsortering på kvartersmark,
etc) ska ges en genomtänkt placering och gestaltning.

Stora Ursvik

Vattenfalls 20 kV luftledning norr om FOI och
fördelningsstationen vid Kymlingelänken bygger på
gammal teknik och ska enligt Vattenfalls planering
avvecklas successivt.
Vattenfalls 70 kV luftledning går tvärs igenom Stora
Ursvik. Från en punkt sydväst om FOI övergår ledningen
till kabelförläggning. Denna kabel fortsätter under
Enköpingsvägen och vidare österut till Järvastationen.
I samband med att Stora Ursvik bebyggs blir det
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Regeringen har i januari 2004 uppdragit åt Aﬀärsverket
svenska kraftnät att utreda utformningen av det framtida
kraftledningsnätet 70-400 kV i Stockholmsregionen.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2007.
Redan i maj 2005 ska en redovisning i form av en
delrapport presenteras. Regeringsuppdraget innebär
att man tar ett helhetsgrepp på hur det framtida stamoch regionnätet bör vara utformat. Detta innebär att
ledningarna kan få en helt annan sträckning än de har
i dag.
Slutsats
I gestaltningsprogram för Stora Ursvik bör hänsyn tas
till att Fortums och Svensk Kraftnäts 220 kV-ledningar
i sydvästra och västra kanten kan ﬁnnas kvar under en
övergångstid.
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4.5

Skolor

Anläggningar för förskola och skola är av fundamental
betydelse för Stora Ursviks utveckling.
Cirka 3.500 lägenheter kan bedömas motsvara ett
permanent behov av skollokaler för 1.200 - 1.400 elever
i åldrarna 6 - 15 år. Inom ett fullt utbyggt Stora Ursvik
innebär detta minst två skoletableringar. Därutöver
tillkommer platser för elevtopparna. Erfarenhetsmässigt
vet man att ett områdes elevtopp infaller 10 - 15 år efter
att området är färdigbyggt. Behovet av permanenta
platser i förskola för barn i ålder 1 - 5 år beräknas när
området är utbyggt uppgå till drygt 500 platser.
Brist på elev- och förskoleplatser kommer att ﬁnnas
redan något år efter första inﬂyttningen. För att möta
behovet av förskola och skola planeras successivt för
två anläggningar för förskola - skola och två ytterligare
permanenta förskolor. Mark för dessa förskolor bör
reserveras på lämplig plats.
Anläggningarna för förskola - skola bör vara ﬂexibla
för att bäst lösa de behov som uppstår för aktuella
åldersgrupper. För dessa anläggningar bedöms i nuläget
2 tänkbara skollokaliseringar ﬁnnas.
Dels i områdets östra del:
1 a.
1 b.

Byggnad 150, vid Ursviksvägen, eller
söder om Milot (öster om Nya Grahamsvägen)

och dels centralt i områdets västra del:
2 a.
2 b.

Stora Ursviks gård, eller
i anslutning till Kvarnkullen alt. torget

För skolorna förutsättes närhet till kollektivtraﬁk. I
anslutning till skolorna bör ﬁnnas näridrottsplats för ett
sammanhängande aktivitetsutbud för skolbarnen både
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Tänkbara lokaliseringar av skolor inom Stora Ursvik.

på skoltid och fritid och som även kan ge de boende
i området naturlig samlingspunkt på eftermiddagar
och helger. Anläggningarna kompletteras vidare med
idrottshall/gymnastiksal med lämplig omfattning och
placering.
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5

Kvalitetsprogram

Stora Ursvik kommer att byggas ut och färdigställas
under lång tid, vilket ställer krav på en överordnad
kontinuitet i gestaltning och materialval.
I den fortsatta utbyggnaden av Stora Ursvik bör
speciﬁka kvalitetsprogram tas fram inom ramen för
detaljplaneläggningen. I dessa bör preciseras principer
för materialanvändning, vegetationsbehandling, belysning, möbler och övrig markutrustning, utformning
av dagvattenhantering, etc.
Till grund för detta arbete ska de riktlinjer som
preciseras i ”Gestaltningsprogram för oﬀentlig miljö
i Sundbyberg” (antagen av Stadsbyggnadsnämnden
i december 1998) ligga. Riktlinjerna ska tolkas så att
stor samstämmighet i utformning och materialval,
m. m, uppstår vid utbyggnaden av det oﬀenliga rummet
i Stora Ursvik.
De komponenter och material som används bör
återkomma i hela stadsdelen, och/eller i de olika
områdeskaraktärerna. Detta skapar en sammanhållande
ram för de karaktärsskillnader de olika områdena kan
komma att uppvisa.
Av de riktlinjer som kvalitetsprogrammen anger bör
det också tydligt framgå vad som är oﬀentligt och vad
som är privat i området. Symboliska hinder som olika
markbeläggningar, staket, häckar, planteringar kan
signalera vad som är privat och var man har rätt att
uppehålla sig.
I detta kapitel exempliﬁeras endast vissa områdesövergripande utformningsprinciper som bör gälla för
Stora Ursvik.

Stora Ursvik

5.1

Gatumark

Beläggning

Markmaterialet utgör golvet i stadens oﬀentliga rum
och hur det oﬀentliga rummet används ställer olika
krav på markbeläggningen. Den nya stadsdelens
markbeläggning ska vara slitstarka och miljövänliga.
Tidlösa och enkelt utformade material som asfalt, grus,
gatsten och enkla kvadratiska betongplattor utgör en bas
som vid vissa viktigare platser kan förädlas med inslag av
natursten. Beläggningens utformning och gestaltning ska
underlätta för synskadade och rörelsehindrade.
Belysning

Hur belysningen anordnas är av stor vikt när det gäller
att höja kvalitet på den yttre miljön och upplevelserna
av området samt för att skapa trygghet.
I den fortsatta planläggningen av Stora Ursvik bör
principer för ljussättning och belysning, samt ramar för
val av belysningstyper (sort, höjd och form) preciseras
så att god samstämmighet uppstår över hela stadsdelen,
även om utbyggnaden kommer att ske under lång tid
och med skiftande gestaltningsförebilder.
Vegetation

Vegetationen är tillsammans med fasadutformning
och markmaterial det som huvudsakligen skapar det
oﬀentliga rummets karaktär.
Vegetationsanvändningen ska hanteras på motsvarande
sätt som för belysningen.

Formen skapar rummet, materialen karaktären.

I den fortsatta arbetet med Stora Ursvik bör principer
och ramar för val av vegetation (sort, höjd och form)
preciseras så att god samstämmighet kommer att uppstå
över hela stadsdelen. Framförallt gäller detta gatuträd.
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Möbler med miljövänliga och återvinningsbara material
skall användas och möbleringen skall vara utformad
och placerad med tanke på tillgänglighet och platsens
karaktär.
Dagvatten

Där det är möjligt ska områdets dagvattnet tillvaratas
som en estetisk och pedagogisk resurs. Genom att
synliggöra vattnets kretslopp bidrar man till att
skapa förståelse för miljöfrågor och den biologiska
mångfalden.

Kvarterslekplatsers funktion och innehåll ska erbjuda
en säker och attraktiv miljö för barn. Särskild omtanke
ska ägnas åldersgruppen äldre barn-yngre tonåringar.
Anläggningar för avfallshantering (källsortering
på kvartersmark, etc), tekniska installationer som
nätstationer, kabelskåp och liknande ska ges en
genomtänkt placering och gestaltning så att de inte
framhävs i stadsbilden. Detsamma ska gälla för all
skyltning.

5.2

Även belysningsutformningen bör överensstämma med
de principer som gäller för gatu- och parkmark.
Bostadsgårdar

Bostadgårdar ska var gröna i så stor utsträckning som
möjligt. Det ska ﬁnnas solbelysta och vindskyddade
delar av gården som är iordningställda för småbarnslek
och boendesamvaro. Funktionshindrade ska kunna nå
gården och kunna använda den.
Dagvatten från kvartersmark kan avledas till det
gemensamma dagvattensystemet efter det att det har
fördröjts och reducerats inom fastigheten.
Markhandlingar ska ingå i bygglovsansökan för
fastighet.

5.3

Lek

Slottsvången, Helsingborg

Möbler och utrustning i stadsrummet har stor betydelse
för hur helheten upplevs. För att undvika en visuellt
splittrad gatumiljö är det viktigt med en samordning av
de olika gatumöblerna.

Katarina Bangata, Stockholm

Möbler och utrustning

Material

Materialval

Vid planering och nyanläggning ska material och
metoder som är skonsamma mot miljön prioriteras.
Kemiska produkter som kommer att användas vid
byggnationen ska vara oskadliga från miljö- och
hälsosynpunkt utifrån rådande kunskapsläge.
PVC, koppar och zink ska inte förekomma där risk
ﬁnns för utfällning/spridning till miljön, exempelvis
som ytbeläggning på tak.

Omsorg om detaljer och en medveten ljussättning skapar både
identitet och karaktär.

Kvartersmark

Allmänt

Utformning av de olika körytorna samt eventuella
cykel- och gångytor på kvartersmark skall följa samma
principer som gäller för liknade ytor på allmän mark.
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Kompletterade program

Vid upprättandet av detta program är följande dokument under upprättande vilket har stor betydelse för
miljö och gestaltning inom Stora Ursvik:
· En dagvattenpolicy/strategi håller på att tas
fram av Sundbybergs stad. I den ska det framgå
hur dagvattnet ska tas omhand i Sundbyberg,
både vid beﬁntlig bebyggelse, nybyggnation och
från vägar.

Järla Sjö, Nacka

6

· Gemensamt gestaltningsprogram mellan
Sundbybergs stad och Stockholms stad avseende
gestaltningsfrågor i anslutning till kommungränsen.
Behov av ytterligare utredningar och program kan
komma att identiﬁeras och preciseras i den fortsatta
detaljplaneläggningen.

Dessutom visar programarbetet att det ﬁnns behov av
kompletterande utredningar som:

Södra Frösunda, Solna

· En fördjupad dagvattenplan för hela området
när miljö- och gestaltningsprogrammet har
beslutats och innan området etappvis detaljplaneläggs och byggs ut. Dagvattenplanen ska
ta hänsyn till kommunens dagvattenpolicy/
strategi (se ovan). Framtagandet av dagvattenplanen ska ske i samråd med Stockholms stad
med hänsyn till Järvafältet, E 18 och Igelbäcken. Utredningen bör vara avslutad under
2005.
· Avfallsutredning: Avfallshanteringen genomgår
idag stora förändringar och allt tyder på att
detta kommer att fortgå inom överskådlig tid.
En utredning kring avfallshanteringen och
olika insamlingssystem, där vi ser över de möjligheter som ﬁnns idag och vad vi kan skönja
inför framtiden bör dörför göras. I denna bör
också ingå en genomgång av hur ﬁnansieringen
av olika system kan se ut. Utredningen bör vara
avslutad under 2005.
· Utredning tillsammans med SL om en tidig
bussförbindelse med Kista.

Stora Ursvik
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Genomförande
Torgalmenningen, Bergen

7

Området skall utbyggas med bostäder med blandade
upplåtelseformer samt boendeservice och arbetsplatser
i den takt som efterfrågan medger.
Detaljplaneläggning och utbyggnad av området ska
ske i samverkan mellan staden och markägarna/
exploatörerna.

Slottsvången, Helsingborg

För att underlätta nödvändigt samarbete och åstadkomma en kraftsamling kring målet har parterna
upprättat en gemensam avsiktsförklaring i form av
en handlingsplan. Denna plan ger grundläggande
förutsättningar för organiserandet av genomförandet
samt den närmare arbetsfördelning och det ansvarstagande som ska fastläggas i kommande exploateringsavtal.
Exploateringen av området ska ﬁnansieras genom de
mervärden som uppstår genom de byggrätter som
skapas.

Miljö- och gestaltningsprogram 2004

sid.

47

Stora Ursvik

Källförteckning
Fördjupad översiktsplan för Sundbyberg stad, fördjupning för delen Stora Ursvik. Sundbybergs stad 2003.
Sundbybergs Traﬁkplan, förslag december 2003.
Serviceprogram för Stora Ursvik. Sundbybergs stad,
Kommunkontoret 2003.
Trygghetsplan för Sundbybergs stad. Sundbybergs stad,
Kommunledningskontoret 2000.
Avfallsplan för Sundbybergs stad 2004-2010. Sundbybergs stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2003.
Befolkningsprognos 2004-2012 (-2020). Sundbybergs
stad, Kommunkontoret 2004.
Förslag till beslut om inrättande av Igelbäckens naturreservat i Sundbybergs stad. Samrådshandling 2003.
Stora Ursvik, Särskild arkeologisk utredning,
Sundbyberg 2:26, 2:44, 2:55, 2:77, Päronet 1, 2 samt
del av Stockholms stad, Sundbybergs och Stockholms
kommuner, Uppland. Arkeologikonsult 2003.
Parallella arkitektuppdrag inom ramen för FÖP.
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB samt Erséus
Arkitekter AB, 2004.
Traﬁkutredning för Enköpingsvägen med hänsyn
till exploateringsplaner i Sundbyberg och Solna.
Sundbybergsdelen. Sweco VBB Viak 2003
Riskinventering Stora Ursvik. Tyréns 2003.
Ombyggnad av kraftledning för ny E18 HjulstaUlriksdal, förstudie. Swedpower 2003.
Illustrationer och foto: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB, där annat inte anges.

Stora Ursvik

sid.

48

Miljö- och gestaltningsprogram 2004

Stora Ursvik

Miljö- och gestaltningsprogram

2004

Miljö- och gestaltningsprogram 2004 utgör, tillsammans med den fördjupade
översiktsplanen, utgångspunkten för detaljplaneringen av Stora Ursvik.
Programmet ska vara vägledande för alla
inblandade framtida aktörer; politiker,
planförfattare, byggherrar, entreprenörer,
m. fl, samtidigt som det ska bidra till att
ge en bild av stadsdelen för den som är
intresserad av att bosätta sig i området.
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Det ska utgöra information till enskilda
byggherrar och det ska ligga till grund för
en exploateringskalkyl för det offentliga
rummet inom hela Stora Ursvik.
Programmet ska medverka till att bygga
upp en gemensam och hög ambitionsnivå
och programmets riktlinjer ska utgöra ett
fundament till att slutprodukten blir en
välfungerande och väl gestaltad helhet.
Programmet är godkänt av kommunfullmäktige i Sundbybergs stad.
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